II Festiwal Nauki 2006 - program
DZIEŃ I
Poniedziałek 20 marzec
g. 10.00 – 10.50
„Lecznicze właściwości soli – profilaktyka zdrowotna w Jaskini Solnej”
Sól określana "białym złotem" od dawna pełniła znaczącą rolę w życiu człowieka. Była symbolem niezniszczalności - sama się nie
psuje, a inne ciała chroni od zepsucia, była symbolem bogactwa i przyjaźni, była przyprawą i lekarstwem. Kryształki soli znaleziono
w piramidach egipskich, wrzucano je do trumny, by zapewnić duszy nieśmiertelność. Na sól składano przysięgi i na nią zawierano
przymierza. Dodawano ją do wody święconej i leczono nią wiele chorób. Obecnie najnowszym sposobem wykorzystania soli do
wspomagania leczenia są inhalacje w jaskini solnej. Podczas warsztatów w Jaskini Solnej uczestnicy odkryją niezwykłe, lecznicze
zalety mikroklimatu panującego w jaskini. Ponadto będą mogli przekonać się jak ważna jest profilaktyka zdrowotna i prowadzenie
zdrowego trybu życia.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona
Zapisy! Solvita, Sosnowiec, ul. Kiepury 11, tel. 322904004
g. 10.00-11.30
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Jak mówić, aby Cię słuchali – głos jako narzędzie kreowania wizerunku”
Wybitny starożytny mówca – Demostenes - by poprawić swój głos i wymowę, wkładał do ust kamyki, biegał na długie dystanse i
recytował wiersze przekrzykując szum morza. Głos płynie z naszego wnętrza i odzwierciedla stan wewnętrzny, nastrój oraz
osobowość. Jak wykorzystać własny głos, aby zwiększyć siłę i skuteczność wypowiedzi? Uczestnicy spotkania otrzymają wiele
cennych wskazówek, które pomogą im lepiej mówić i świadomie wykorzystywać głos jako narzędzie autoprezentacji. Celem
spotkania jest zapoznanie słuchaczy z problematyką powszechnego kształcenia głosu, przekazanie informacji dotyczących
profilaktyki, terapii i higieny głosu, zaprezentowanie informacji na temat świadomego opanowania głosu mówionego i śpiewanego.
dr Mirosław Kisiel – dr nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, członek Polskiego Towarzystwa im. E.E. Gordona w Bydgoszczy, Polskiej Sekcji ISME
(International Society for Music Education) w Warszawie, Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich we Wrocławiu, autor
licznych artykułów naukowych promujących i popularyzujących edukację muzyczną dzieci i młodzieży, wychowanie głosowe i
muzykoterapię.
g. 11.30-14.00
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Pieniądze szczęście dają, czyli jak cieszyć się życiem w gospodarce rynkowej”
Jeszcze nigdy nie było w naszym kraju tylu możliwości zarabiania pieniędzy, jak teraz. Nigdy też nie było tylu możliwości ich
wydawania. Statystyki mówią, że ponad 70 % młodych ludzi jest sfrustrowanych sytuacją na rynku i ze strachem patrzy w przyszłość.
Wykład udzieli praktycznych odpowiedzi na pytania: Jak odnaleźć się na rynku pracy? Jak odkryć swój osobisty potencjał? Co
decyduje o wysokości generowanych dochodów? Czym są pieniądze? Jakie są prawdziwe przyczyny bezrobocia w Polsce? Jak stać
się człowiekiem zamożnym?
Świadomość jest kluczem do szczęścia. Niestety żyjemy najczęściej w świecie iluzji. Ukończenie studiów z dobrym wynikiem ma
gwarantować dobrą pracę. Czy zawsze jednak gwarantują i czy dobrze płatna praca (co znaczy dobrze płatna?) jest warunkiem
radości życia? Co zatem trzeba zrobić, aby cieszyć się życiem w naszej rzeczywistości?
Fryderyk Karzełek – Prezes Polskiego Doradztwa Finansowego w Katowicach, twórca słynnej szkoły „Sprzedaży Naturalnej”, autor
„Deklaracji Praw Człowieka Myślącego” oraz „Dekalogu Komunikacji”.
g. 14.30-16.00
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Przyszłość mediów elektronicznych w Polsce i w Europie”
Transmisje telewizyjne na żywo, nauka i zakupy przez Internet - media elektroniczne przekroczyły czas i przestrzeń życia
codziennego. Telewizja, radio i Internet dają możliwości bezpośredniego i natychmiastowego porozumiewania się z najbardziej
odległymi miejscami na świecie. Europejskie media telewizyjne od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przechodzą
głęboką transformacje, zwaną przez wielu badaczy rewolucją. Nowe technologie, komercjalizacja, deregulacja i prywatyzacja
mediów elektronicznych spowodowały pojawienie się nowych systemów medialnych, nowych relacji komunikacyjnych miedzy
odbiorcami mediów masowych i sieci a mediami. Zmieniają się wzorce kulturowe upowszechniane w mediach. Media elektroniczne
mają istotne znaczenie w procesach globalizacji i dominacji korporacyjnej. Tradycyjny model europejskich mediów publicznych,
oparty na założeniach misji i służby publicznej został zagrożony i zakwestionowany przez rynek. Europa, broniąc swoich wartości,
próbuje rozwiązać ten istotny dla tożsamości mediów europejskich problem. Jak? – na to pytanie postara się odpowiedzieć dr
Krystyna Doktorowicz.
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dr Krystyna Doktorowicz –dr nauk politycznych, politolog i medioznawca, autorka prac z zakresu europejskiej polityki
audiowizualnej i społeczeństwa informacyjnego, stypendystka European Institute for the Media w Wielkiej Brytanii, dziekan
Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Zarządzania Mediami, senator
PR V kadencji.
g. 16.00 – 17.30
sala: 202, WSB
„Gra kierownicza - sprawdź jakim będziesz szefem”
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy byłbyś dobrym szefem? Chciałbyś sprawdzić czy posiadasz talenty przywódcze, zdolność
kreatywnego myślenia, umiejętność działania w stresie? Teraz możesz przetestować swoje możliwości. Zapraszamy do udziału w
komputerowej symulacji zarządzania przedsiębiorstwem. Każdy z uczestników warsztatu zostanie szefem wirtualnej firmy,
działającej w naturalnych warunkach rynkowych. Jego zadaniem będzie podejmowanie decyzji dotyczących całokształtu prowadzenia
biznesu, zarządzania personelem, procesem produkcji, zamawiania towarów, współpracy z kontrahentami. Po trzech kwartałach
otrzyma raport, w którym obejrzy rezultaty podjętych decyzji. Wyniki powiedzą same za siebie - sprawdź czy nadajesz się na szefa.
mgr inż. Marcin Heczko - asystent w Katedrze Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

DZIEŃ II
Wtorek 21 marzec
g. 10.00 -11.30
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Dziedzictwo Einsteina” – widowisko popularnonaukowe
Żyjemy w świecie gospodarki rynkowej, wagę odkrycia lub wynalazku oceniamy często przez sukces rynkowy, sprzedaż towarów i
usług. Czy dokonane 100 lat temu wielkie odkrycia Alberta Einsteina mają dla nas znaczenie praktyczne? Czy można je sprzedać lub
kupić? Odpowiedź na te i wiele innych pytań da widowisko przypominające i ilustrujące przełom dokonany przez prace Alberta
Einsteina. W widowisku, pełnym eksperymentów przeprowadzanych z użyciem przedmiotów codziennego użytku, zostaną pokazane
konsekwencje prac opublikowanych przez Alberta Einsteina w 1905 roku. Od fotokomórek i telewizji, energii jądrowej (E=mc2),
przez ocenę wielkości cząsteczek, aż po stałość prędkości światła i wyjaśnienie początków Wszechświata. Wykład poprowadzi
Wiktor Niedzicki znany z telewizyjnego programu „Laboratorium”.
Wiktor Niedzicki – fizyk, popularyzator nauki, dziennikarz radiowy i telewizyjny; autor ok. 800 programów
telewizyjnych m.in.: „Kuchnia”, „Cyrk Fizyków”, „Nobel dla Polaka”, „Medycyna 2000 i 2001”,
„Laboratorium", Wykładowca Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych
artykułów prasowych m.in. promujących i popularyzujących naukę oraz publikacji: „Ziemia jakiej nie znamy”,
„Tajemnice Ziemi” oraz „Sekrety prezentacji nauki”, laureat wielu nagród dziennikarskich.

g. 12.00-14.00
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Czy Kopernik była kobietą? Zasady równej płci - fikcja czy rzeczywistość”. Dyskusja panelowa.
Czy kobieta ma prawo być komandosem? Czy mężczyźnie wypada opiekować się dzieckiem i zmywać naczynia? Czy kobieta
powinna zarabiać mniej niż jej partner?
Od dawna kobiety domagają się zrównania praw i przywilejów obu płci w każdej sferze życia. Walka ta coraz bardziej przybiera na
sile. Czy zwycięstwo jest realne, czy też niemożliwe, wynikające chociażby z odmiennych uwarunkowań biologicznych kobiet i
mężczyzn? Jakie poglądy temat równości płci żywią przedstawiciele różnych nauk oraz wybitni publicyści? Do dyskusji zaproszono
przedstawicieli dziedzin naukowych: socjologii, filozofii, biologii, psychologii.
moderator dyskusji
dr hab. Bogdan Dembiński, prof. UŚ, prof. WSB w Dąbrowie Górniczej – filozof, zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych WSB w Dąbrowie Górniczej.
uczestnicy:
prof. Kazimiera Wódz – socjolog, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Prorektor Wyższej Szkoły Biznesu w
Dąbrowie Górniczej, kierownik Katedry Socjologii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Śląskiego; specjalistka w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka – filozof, wykładowca w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego;
ekspert w dziedzinie równouprawnienia płci
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dr hab. Eugenia Mandal, prof. UŚ – psycholog społeczny, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego,
autorka wielu publikacji na temat psychologii gender, stereotypów płci.
dr hab. Piotr Łaszczyca: biolog, pracownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Uniwersytetu Śląskiego.
dr hab. Tomasz Szlendak- wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendysta Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika "Polityka" w ramach akcji "Zostańcie z nami", współpracuje z miesięcznikiem "Elle" jako
konsultant i komentator przy akcjach specjalnych, autor publikacji: „Architektonika romansu”, „Zaniedbana piaskownica”,
„Supermarketyzacja”, specjalizuje się w socjoantropologii relacji płciowych, socjologii konsumpcji i psychologii ewolucyjnej.
g. 14.30 – 16.00
sala: 404, WSB
Biometria w praktyce
Systemy identyfikacji oparte o charakterystyczne cechy człowieka wydają się nadal elementem futurystycznej wizji świata.
Niebawem wejdą jednak do naszej codzienności. Urządzenia biometryczne stanowią wygodną i bezpieczną alternatywę dla innych
metod uwierzytelniania. Jak działa system biometryczny oparty o wzór tęczówki oka, czy wzór linii papilarnych? Czy systemy te są
niezawodne? Zapraszam do udziału w warsztacie z zakresu biometrii.
dr inż. Adrian Kapczyński – pracownik Katedry Informatyki i Ekonometrii Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej oraz Katedry Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

DZIEŃ III
Środa 22 marzec
g. 10.00-11.30
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Co to znaczy być dobrym obywatelem?”
Gdy niepodległość Polski była zagrożona, dobrym obywatelem był ten, który zbrojnie walczył o niepodległość swej ojczyzny,
poświęcał za nią życie, a będąc na obczyźnie tęsknił i cierpiał. Dziś przed naszym krajem nie stoją zagrożenia militarne. Czy dobry
obywatel to ten, który chce i umie angażować się w życie swojej społeczności? Czy to, że nie bierzesz udziału w wyborach
parlamentarnych – oznacza że jesteś złym obywatelem? O tym, co dzisiaj znaczy być dobrym obywatelem, opowie prof. Tadeusz
Sławek.
prof. dr hab. Tadeusz Sławek – polonista, anglista, były Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Katedry
Literatury Porównawczej UŚ, Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Członek Prezydium Komitetu "Polska w
Zjednoczonej Europie" PAN, Członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, ceniony eseista, poeta i
tłumacz literatury anglojęzycznej, autor wielu publikacji.

g. 12.00-13.30
sala: Audytorium Maximum, WSB
Erotyczny Pejzaż Polski
Badania Światowej Organizacji zdrowia donoszą, iż 15% piętnastolatków ma już za sobą „ten pierwszy raz”. Używanie pozornych
atrybutów dorosłości (papierosy, wódka, narkotyki) przyspiesza o rok-dwa inicjację seksualną. 40% dorosłych Polaków uważa, iż
masturbacja jest formą zaburzenia psychicznego. - To tylko niektóre wnioski z badań przeprowadzonych przez znanego seksuologa –
prof. Zbigniewa Izdebskiego. Podczas wykładu profesor poruszy takie zagadnienia jak: definicja zdrowia seksualnego, stan zdrowia
Polaków, zakres badań kontrolnych, ryzykowne zachowania seksualne Polaków, metody zapobiegania ciąży, trudności i niepokoje
Polaków związane z zachowaniami seksualnymi, wiedza o HIV/AIDS, seks a Internet.
dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ – uznany pedagog, doradca rodzinny, seksuolog, międzynarodowy autorytet
w dziedzinie pedagogiki seksualnej, kierownik Zakładu Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor w Instytucie Pedagogiki Społecznej UZ, Dziekan Wydziału Nauk
Pedagogicznych i Społecznych UZ, współpracownik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i International Planned
Parenthood Federation, certyfikowany doradca rodzinny i seksuolog, współautor podręczników wychowania do
życia w rodzinie i książek, konsultant wielu programów telewizyjnych.

g. 14.00 – 16.30
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Indie wczoraj i jutro – dziennikarz w obliczu międzynarodowych zagrożeń”
Indie – fascynujący kraj wielu kultur i religii, gdzie nowoczesność miesza się z dawnymi obyczajami i obrzędami. Nędza funkcjonuje
obok bogactwa, okazałe i zabytkowe budowle obok slumsów. Uczestnicy spotkania poznają blaski i cienie Indii „z pierwszej ręki”.
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Krzysztof Mroziewicz – były korespondent wojenny i jeden z najznamienitszych dziennikarzy a zarazem ambasador Polski w Indiach
– opowie nie tylko o życiu w tym kraju, ale też o zagrożeniach, na które sam wielokrotnie był narażony.
Krzysztof Mroziewicz - dziennikarz, komentator "Polityki" oraz TVP, wybitny znawca tematyki
międzynarodowej, były doradca ministra spraw zagranicznych, członek Akademii Telewizyjnej, Przewodniczący
Kapituły Wiktorów; dziennikarz m.in. redakcji zagranicznej PAP, korespondent wojennym w Azji, w latach 19962001 ambasador RP w Indiach, Sri Lance i Nepalu, wykładowca Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego i innych wyższych uczelni, laureat wielu nagród i odznaczeń, m.in. trzech Wiktorów, Złotego
Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz medalu z okazji 300-lecia tego Uniwersytetu, autor książek:
''Guantanamera. Korespondencja z Hawany'', "Ucieczka do Indii", "Moc, niemoc i przemoc", "Ćakra, czyli kołowa
historia Indii".
g. 16.30-17.30
sala: 228
„Barwy Indii”
Podczas pokazu diapozytywów p.t. BARWY INDII zademonstrowany zostanie materiał podróżniczy z trasy jaka odbyła młodzież
dąbrowskich szkół średnich podczas Wyprawy Geograficznej „INDIE 2003”. Dwumiesięczna trasa wiodła od Madrasu na południu
Indii,stany Tamilnadu,Kerala,Goa, Radżastan do świętego miasta Waransi nad Gangrsem. Pokaz prowadzi uczestnik wyprawy
Łukasz Kuśpiel.
DZIEŃ IV
Czwartek 23 marzec
g. 10.00-13.00
Warsztaty na terenie laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
Ile o człowieku mówi odcisk palca dłoni, odcisk stopy? Czy można zidentyfikować przestępcę na podstawie jego głosu? Wszystkich
zainteresowanych wykorzystaniem daktyloskopii, traseologii, fonoskopii i fizykochemii w kryminalistyce zapraszamy do udziału w
warsztatach w laboratorium kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Organizatorzy Festiwalu zapewniają dojazd na miejsce warsztatu.
UWAGA: liczba miejsc ograniczona
Zapisy! WSB tel. 262 84 96
g. 10.00 – 11.30
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Odkryj tajemnice Twojego pisma – wartości poznawcze grafologii”
Czy wiesz, że zmieniając kształt swojego pisma, możesz wpłynąć na zmianę swojego charakteru? Grafologia wywodzi się z
najstarszych cywilizacji Chin, Egiptu i Grecji. Już przed wiekami Konfucjusz ostrzegał przed człowiekiem, którego pismo kołysze się
jak trzcina na wietrze. Dziś profesjonalny grafolog jest w stanie sporządzić portret psychologiczny osoby na podstawie próbki jej
pisma.
Uczestnicy wykładu poznają istotę badań grafologicznych, które pozwalają na ustalenie autentyczności pisma, tożsamości autora oraz
związków między charakterem pisma a osobowością jego autora.
prof. dr hab. Antoni Feluś – profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Beskidzkiej
Wyższej Szkoły Turystki w Żywcu, biegły sądowy, specjalista z zakresu kryminalistyki, autor opracowań dotyczących identyfikacji
człowieka na podstawie pisma.
g. 12.00-13.30
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Źródła energii odnawialnej i ich wykorzystanie w świetle zasady zrównoważonego rozwoju.”
Ciągłe zapotrzebowanie na energię we wszystkich krajach całego świata oraz działania mające na celu ochronę środowiska
naturalnego zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i doprowadziły do dużego wzrostu ich zastosowania. Od
stuleci podstawowym sposobem pozyskiwania energii jest spalanie paliw kopalnych.
Prowadzący wykład zaprezentuje znaczenie energii w działalności gospodarczej człowieka i rozwoju cywilizacji. Omówiony zostanie
wpływ procesów spalania na środowisko naturalne oraz możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii dla dalszego
zrównoważonego rozwoju.
dr hab. Inż. Bogusław Gradoń – adiunkt w Katedrze Energetyki Procesowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechniki Śląskiej.
g. 12.00 – 13.00
sala: Audytorium B, WSB
„Rola i znaczenie portretu pamięciowego we współczesnej kryminalistyce”
Wielbiciele filmów sensacyjnych wiele razy widzieli sceny, w których policja sporządza portrety pamięciowe podejrzanych lub
poszukiwanych sprawców przestępstw. Najczęściej miały one postać rysunku odręcznego choć obecnie jest wiele innych metod
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odtwarzania wyglądu osób. Jak na podstawie wypowiedzi świadków, którzy często widzieli przez krótki moment sprawcę sporządzić
portret, uwzględniając również upływ czasu czy możliwość kamuflażu sprawcy? Zapraszamy na wykład, który uchyli rąbka
tajemnicy jednego z elementów kryminalistyki. W trakcie spotkania zostaną omówione etapy powstawania portretu pamięciowego,
czynniki decydujące o jego powstaniu, poszczególne sposoby sporządzania portretów, w tym również komputerowe oraz rodzaje
ekspertyz kryminalistycznych z zakresu odtwarzania wyglądu.
Nadkomisarz Tomasz Przybyła – funkcjonariusz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
ekspert kryminalistyki z zakresu odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów. Posiada 15 letnie doświadczenie w dziedzinie
kryminalistyki.
g. 14.00-15.30
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Negocjacje w biznesie i życiu społecznym”
Umiejętność skutecznego negocjowania jest jedną z najważniejszych umiejętności w życiu. Decyduje o sukcesie tak w życiu
zawodowym, jak i prywatnym. Tak naprawdę negocjujemy prawie w każdym momencie życia. Jak zwiększyć swoją skuteczność w
negocjacjach? W jaki sposób prowadzić rozmowy? Czy i kiedy blefować? Co robić, gdy druga strona atakuje łamiąc reguły gry?
Uczestnicy warsztatu otrzymają odpowiedź na te i wiele innych pytań związanych z negocjowaniem.
prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny, dyrektor Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji oraz doświadczony
trener w zakresie prowadzenia szkoleń menedżerskich, stały uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych.

DZIEŃ V
Piątek 24 marzec
g. 9.00-10.30
sala: Audytorium B, WSB
„Matematyka starzenia się - o modelowaniu skracania telomerów”
Pragnienie nieśmiertelności, tęsknota za wieczną młodością i jednocześnie świadomość nieuchronności procesów starzenia i śmierci,
pasjonowały ludzi od zarania dziejów. Co jest główną przyczyną starzenia się komórek i organizmów? Czy przewlekłe uszkodzenie
materiału genetycznego, spowodowane mutacjami komórek? Czy też stopniowe skracanie telomerów zakończeń chromosomów,
które działają jak molekularny zegar odmierzający dozwoloną liczbę podziałów komórki? A może niszczenie genów
mitochondrialnych przez wolne rodniki tlenowe? A może jeszcze coś innego.... Wykład stanowi matematyczną odpowiedź na pytanie,
dlaczego nie możemy istnieć dowolnie długo i dlaczego z upływem czasu nasz organizm funkcjonuje coraz słabiej, czyli – dlaczego
się starzejemy?
prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak – pracownik Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej, członek wielu instytucji i towarzystw
naukowych, m.in. Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Rady Naukowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,
Polskiego Towarzystwa Matematycznego, kierownik Zakładu Inżynierii Systemów w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej,
intensywnie współpracuje z Instytutem Onkologii w Gliwicach oraz z wieloma uczelniami w świecie.
g. 11.00-12.30
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Jak nowoczesna psychologia ulepsza reklamy”
Większość dyskusji marketingowych nad skutecznością reklam w dalszym ciągu posługuje się wiedzą rodem z lat 70-tych, podczas
gdy w latach 90-tych nastąpiła technologiczna i mentalna rewolucja w nauce o zachowaniach konsumenckich. Gruntownie zmieniła
ona myślenie o naturze człowieka, jak postrzegamy świat i jak wydajemy pieniądze. Okazuje się, że homo sapiens nie jest tak
racjonalny, jak byśmy tego chcieli, większość informacji przetwarza w sposób płytki, a nie głęboki, decyzje, jakie podejmuje, w dużej
mierze bazują na intuicji, automatyzmach i podświadomości, a nie na chłodnym wyborze najkorzystniejszej alternatywy. Dr hab.
Krzysztof Ohme, opierając się na nowoczesnej wiedzy psychologicznej, postara się pomóc lepiej zrozumieć, co kryje się w sercu i
duszy konsumentów.
dr hab. Rafał Krzysztof Ohme – psycholog, profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Instytutu
Psychologii PAN, współpracownik Stanford University oraz Kellogg Graduate School of Management, od 1996r.
prowadzi analizy zachowań konsumenckich, łącząc teorię z praktyką, członek European Association of
Experimental Social Psychology, Association for the Scientific Studies of Consciousness, American Psychological
Society, laureat szeregu prestiżowych nagród m.in. Nagrody Premiera RP, Prezydenta RP, Fundacji Nauki Polskiej,
Stypendysta Fulbrighta, autor książki „Podprogowe informacje mimiczne”.
g. 13.00-15.00
sala: Audytorium Maximum, WSB
„Między manipulacją a informacją - polski marketing polityczny ” – dyskusja panelowa
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Dzisiaj nie mamy poważnej kampanii wyborczej – zlewa się kampania parlamentarna z prezydencką. Ludzi w małym stopniu
interesują programy wyborcze, w zdecydowanie większym – sensacje i ogólny wizerunek polityka. Dlatego niektórzy politolodzy
drwią, że w naszej demokracji wygrywają „ci ładniejsi”. Jaki naprawdę jest polski marketing polityczny? Na to pytanie odpowiedzą
wybitni znawcy marketingu politycznego: socjolog, poseł, dziennikarz, rzecznik prasowy oraz doradca w wielu kampaniach
politycznych.
moderator dyskusji:
prof. Jacek Wódz – socjolog, wykładowca w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie marketingu
politycznego, uczestnik wielu telewizyjnych dyskusji politycznych.

Uczestnicy:
Janina Paradowska - publicystka tygodnika "Polityka", laureatka nagród: Pruszyńskich, Bocheńskiego,
Nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, laureatka drugiego miejsca w rankingu 50 najbardziej
Wpływowych Kobiet w Polsce magazynu "Home&Market", Najlepszy Dziennikarz Roku 2002 - Grand
Press, najlepsza dziennikarka prasy ogólnopolskiej nagrodzona Złotą Akredytacją do Sejmu.

Michał Kamiński - członek Zarządu Głównego Partii Prawo i Sprawiedliwość, szef delegacji obserwatorów
PiS w Parlamencie Europejskim, poseł na Sejm III kadencji, od 1997 roku poseł na Sejm IV kadencji z listy
Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw
Zagranicznych, w 1999 wybrany w ankiecie dziennikarzy najlepszym mówcą parlamentu, autor książki
"Poseł z polską duszą".

dr hab. Jacek Raciborski, prof. SWPS w Warszawie, prof. UW – socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Polityki Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinach: socjologia polityki, socjologia wyborów, socjologia idei,
filozofia polityki.
Rafał Szymczak – dyrektor i partner zarządzający agencją PR Profile, w latach 2004-06 prezes Związku Firm Public Relations
(ZFPR), były rzecznik prasowy Jacka Kuronia, doradca w wielu kampaniach politycznych, koordynator wielu projektów z obszaru
informacji i edukacji publicznej (np. kampania reformy emerytalnej), Wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa
Tischnera.
g. 15.30 – 17.00
sala: 228, WSB
„Mózg pod kontrolą, czyli jak szybko się uczyć”
Natura wyposażyła człowieka w genialny twór o niewyobrażalnych wprost możliwościach: MÓZG – niestety, ktoś zapomniał
dołączyć instrukcji obsługi. W jaki sposób można szybko i skutecznie uczyć się, zapamiętywać: wzory, pojęcia, słówka z języków
obcych itp.? Czym jest szybkie czytanie, jak można tę umiejętność opanować? Otwórz swój umysł na nowe możliwości!
Podpowiemy, w jaki sposób zorganizować naukę by 24-godzinna doba wystarczyła na zrealizowanie postawionych zadań.
Agnieszka Maj - pedagog, trener, specjalista wdrażający techniki szybkiego czytania i skutecznego zapamiętywania, techniki
efektywnej walki ze stresem oraz relaksacji, kierownik ds. nauczania na odległość w Europejskim Instytucie Szkoleniowym w
Katowicach.
Edyta Nowak-Żółty - pedagog, trener, specjalista z dziedziny wykorzystania nowych metod kształcenia, technik pamięciowych,
koncentracji i szybkiego czytania w pracy z młodzieżą.
„Barwy Indii” Impreza towarzysząca
Współorganizatorem wystawy jest Muzeum Miejskie SZTYGARKA ( dział etnograficzno-podróżniczy) i Galeria Podróżnika z
Dąbrowy Górniczej.
W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną :
·
Wyroby rękodzieła indyjskiego -rzeźba, tkaniny, malarstwo na tkaninach, typowe instrumenty muzyczne
·
Stroje regionalne z Radżastanu i Gudżaratu
·
Lalki w regionalnych strojach indyjskich – z kolekcji Royal Museum of Puppets z New Dehli, dar Ambasady Republiki Indii
dla działu etnograficzno-podróżniczego Muzeum
·
Fotografie kolorowe i czarno-białe przedstawiające subkontynent Indii
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