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Akademia Medyczna 
Chromatografia - proste rozdzielanie skomplikowanych mieszanin substancji  
Czy grozi mi zawał serca w ciągu najbliższych 10 lat?  
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej  
Diagnostyka i wykrywanie antybiotykoodporności u klinicznie istotnych drobnoustrojów za pomocą metody biologii molekularnej  
Diagnostyka patomorfologiczna raka piersi  
Epidemiologia metabolicznych chorób cywilizacyjnych (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia) 
Komórki ratujące życie  
Naturalne leki do leczenia stanów zapalnych skóry i stanów zapalnych jamy ustnej  
Ocena pierwotna i wtórna chorego po urazie. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w zakresie podstawowym  
Oznaczanie jonów metali ciężkich w wodzie metodą chromatografii jonowej  
Pielęgniarstwo na rzecz zdrowia  
Prosta diagnostyka dotycząca chorób cywilizacyjnych  
Skoliozy tzw. idopatyczne. Tajemnicza, czy już wyjaśniona deformacja kręgosłupa  
Wpływ żywienia na stan zdrowia dzieci i młodzieży. Anoreksja - choroba czy fanaberie dorastających dziewcząt?  
Wysokosprawna chromatografia cieczowa jako metoda oznaczania ilościowego i jakościowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opracowanie: andrzej.zykubek@kul.pl 1 



I Lubelski Festiwal Nauki 2004 
 

 Zioła i ziółka - lecznicze i trujące  

Akademia Rolnicza 
Akceptacja owoców różnych odmian jabłoni na tle ich cech fizycznych i chemicznych w odniesieniu do preferencji konsumentów  
Badania behawioru higienicznego i obronnego - porównanie różnych ras pszczół i rodzin o sztucznie zwiększonym składzie 
genetycznym  
Badania ichtiofauny jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego  
Badania nad uprawą roślin przemysłowych, zielarskich i specjalnych  
Badanie na włośnie jako podstawa jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego  
Biotechnologie w rozrodzie zwierząt - szanse i zagrożenia  
Czy weterynaria jest nauką medyczną i jak chroni życie człowieka przed zatruciami  
Doskonalenie oceny i selekcji zwierząt futerkowych  
Efekty przedsiewnej biostymulacji nasion niektórych roślin światłem czerwonym  
Fauna mszyc miasta Lublina i szkodniki leszczyny  
Główne kierunki badań struktury i stanu fizycznego gleby prowadzonych w Instytucie Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska 
Akademii Rolniczej w Lublinie  
Grzyby z mojego pola, sadu i ogrodu  
Hodowla i wykorzystanie do badań naukowych rodzimej rasy kur Polbar  
Manipulowanie DNA w probówce  
Mastitis u krów jako problem wciąż aktualny  
Mikroklimat pola uprawnego  
Możliwości wykorzystania grzybów w rozkładzie odpadów przemysłowych  
Możliwości wykorzystania metod biotechnologicznych i hodowlanych w doskonaleniu roślin zbożowych oraz motylkowych  
Mycie i czyszczenie ultradźwiękowe  
Odtwarzanie gleb na gruntach zdewastowanych przez intensywne zakwaszanie przy wykorzystaniu substancji odpadowych  
Optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe - zdrowa żywność i czyste środowisko  
Patomechanizm biegunek u młodych zwierząt 
Pies rodzinny - wybrane aspekt użytkowania  
Plonowanie oraz jakość di- tetraploidalnej koniczyny czerwonej na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego  
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 Pokazy oznaczania głównych składników chemicznych żywności (witamina C!)  
Polimorfizm komórkowy  
Prezentacja dorobku naukowego Katedry Roślin Ozdobnych AR  
Prezentacja dorobku naukowego Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych AR w Lublinie  
Producent zdrowej żywności  
Proekologiczna uprawa warzyw  
Przedsiewna stymulacja laserowa nasion  
Przedsiewna stymulacja nasion polami magnetycznymi i elektrycznymi  
Pyłek kwiatowy - różnorodność budowy, zawartość w produktach pszczelich i aeroplanktonie (alergie pyłkowe)  
Rośliny zielarskie - siła natury  
Rozwój jąder móżdżku w życiu płodowym bydła  
Sięganie do granic  
Szósta katastrofa - czy jesteśmy świadomi wielkiego wymierania gatunków?  
Trucizny wczoraj i dziś  
Udział mikroorganizmów w oczyszczaniu środowiska z odpadów organicznych różnego pochodzenia  
Wykorzystanie metod immunohistochemicznych w diagnostyce chorób nowotworowych u zwierząt  
Wystawa i kiermasz ogrodniczy 
Występowanie gatunków roślin "specjalnej troski" na torfowisku przylegającym do jeziora Bikcze na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim 
Występowanie i etiologia infekcyjnych chorób roślin  
Zachowawcza rasa świni puławskiej i świniodziki w aspekcie biologicznym i utylitarnym  
Zastosowanie kultur starterowych bakterii mlekowych i propionowych do otrzymania produktów fermentowanych o właściwościach 
probiotycznych  
Zastosowanie techniki ekstruzji do produkcji środków żywności i pasz. Skrobia termoplastyczna w produkcji materiałów 
opakowaniowych  

Instytut Agrofizyki PAN 
Analiza obrazu  
Bez bicza z piasku, póki co  
Internet w glebie oraz inne elementy nowoczesnego systemu monitorowania parametrów fizycznych i chemicznych gleby  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

opracowanie: andrzej.zykubek@kul.pl 3 



I Lubelski Festiwal Nauki 2004 
 

 Powstawanie gleby  
Przyszedłem - Zobaczyłem - Zjadłem, a to było tylko jabłko  
Pszenica, chleb nasz powszedni - ocena wartości użytkowej ziarna pszenicy (CAOR, SKCS)  
Rola tlenu w środowisku przyrodniczym  
Światłowody w glebie  
Termografia - metoda kontroli warunków wzrostu roślin oraz jakości nasion i owoców  

Instytut Medycyny Wsi 
Rola kleszcza lxodes ricinus w epidemiologii boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu 
Instytut Medycyny Wsi, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych, ul. Jaczewskiego 2 
Możliwości czynnościowych badań układu krążenia i oddechowego 
Instytut Medycyny Wsi, Pracownia badań czynnościowych, ul. Jaczewskiego 2 
Diagnostyka elektroencefalograficzna jako ważne narzędzie w prawidłowym leczeniu schorzeń 
Metodyka badań hałasu występującego w środowisku pracy 
Rehabilitacja w schorzeniach wieku dojrzałego 
Sposoby prewencji (profilaktyki) w osteoporozie 
Nie zawsze musi boleć 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Aby się wypalić trzeba płonąć - jak efektywnie pracować?  
Biologiczne metody ochrony roślin w ogrodach - poradnictwo - wykład i warsztaty praktyczne  
Biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej  
Charakter pisma - charakter człowieka  
Charakterystyka etapów rozwoju miłości  
Co kryje w sobie żywność? - ekologia i zdrowie - warsztaty i pogadanka  
Co to są znaki? O różnych sposobach i drogach porozumiewania się w kulturze europejskiej  
Czy możemy zaufać szkole?  
Czy wiesz co kryją w sobie skały? - warsztaty geologiczne, konkurs na rozpoznawanie skał  
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 Dlaczego zło?  
Do czego potrzebna nam filozofia? - filozofia w szkole  
Domowe sposoby przewidywania pogody. Konkurs rozpoznawania chmur  
Drożdże w biotechnologii wczoraj i dziś  
Ekologia - co to znaczy tak naprawdę?  
Filozofia w kawiarni  
Gdy w małym miasteczku zapada sobota. W świecie literatury polsko-żydowskiej XX wieku  
Ilustracja a tekst literacki  
Jak wyrwać pieniądze z Unii? - Natura 2000, Programy rolno-środowiskowe  
Jak zrobić dobry program ochrony środowiska  
Jaki jestem atrakcyjny - feromony - prawda czy mity?  
Jestem trendy - jestem świadomym konsumentem - ekologiczne zakupy, ekologiczna siatka...  
Kto się boi myszy? Prezentacja różnych gryzoni 
Manipulacja w relacjach międzyludzkich  
Mój partner - czy się znacie?  
Nasza nowoczesna gmina w Europie - programowanie ochrony środowiska, zarządzanie  
Naukowiec poetą? - wieczór autorski  
Po co Polakom Kultura żydowska? 
Podglądanie ptaków - jak to robią ptaki? - warsztaty ornitologiczne z lornetką  
Pokaz slajdów: Krajobrazy Polski  
Pokazy technik mikroskopii elektronowej, obróbka zdjęć 
Prezentacja Katedry Ochrony Środowiska Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego KUL  
Prezentacja Katedry Zoologii i Ekologii Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego KUL  
Prezentacja ośrodków dydaktyczno-naukowych: Kirgizja, Bieszczady - wymiana uczniów, stud.  
Rady na odpady - warsztaty odpadowe - segregacja, recykling, wycieczka na wysypisko 
Razem czy obok? - współczesne wyzwania integracji osób sprawnych i niepełnosprawnych  
Roman Brandstaetter: pisarz ważny - pisarz nieznany  
Seksualność - przyjaciel czy wróg?  
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 Spotkanie z Afryką  
Ścieżki Europy - między Wschodem a Zachodem  
Tajemnice lubelskiego herbu  
Tłumacz jako pośrednik w kontaktach międzyludzkich  
W którą stronę? - warsztat decyzyjny  
W poszukiwaniu lepszej jakości własnego życia  
Warsztaty rysunku, rzeźby i malarstwa. Malowanie twarzy i/lub rysunek na chodniku  
Wystawy fotograficzne: Kirgizja, biegun  
Zaproś dzikie zwierzęta do ogrodu. Rozpoznawanie zwierząt, które można spotkać w ogrodzie  
Zasady projektowania ogrodów przydomowych - wykład, pogadanka i warsztaty praktyczne  
Zastosowanie roślin naturalnie występujących w ogrodach. Konkurs rozpoznawania drzew (dzieci)  
Znajdź mnie i narysuj. Konkurs rysunkowy dla najmłodszych  

Muzeum Lubelskie w Lublinie 
Konserwacja zabytków - nauka i sztuka 

Politechnika Lubelska 
Awarie i katastrofy budowli inżynierskich  
Bać się czy nie bać promieniowania jonizującego?  
Doświadczenie Chladniego - wizualizacja drgań płyty swobodnie podpartej  
Fotowoltaiczna konwersja energii słonecznej  
Informacja w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego  
Inteligentne napędy elektryczne zasilane energią słoneczną  
Inżynieria materiałowa - niekonwencjonalne materiały i ich zastosowania  
Kompleksowa diagnostyka i badania silników spalinowych na hamowni silnikowej  
Laboratoria XXI wieku automatyzacji i integracji komputerowej procesów wytwarzania  
Laboratorium Analiz Śladowych w Środowisku Człowieka  
Mechanizm pracy konstrukcji z betonu (niszczenie belki w laboratorium!)  
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 Minerały, skały i surowce mineralne regionu lubelskiego i Polski  
Nic bez polimerów  
Prezentacja Pracowni Badań Tribologicznych Katedry Pojazdów Samochodowych  
Silniki samochodowe zasilane gazem - mity i fakty  
Symulacje numeryczne w procesach plastycznego kształtowania  
Technologie nadprzewodnikowe i plazmowe w energetyce  
Transmisja światłowodowa  
Trendy rozwoju reklamy światowej: nowe formy, nowe media  
Trial 4x4 (samochody terenowe w akcji!)  
Wizualizacja elementów maszyn i konstrukcji mechanicznych w polskim piśmiennictwie technicznym od XVII do XIX wieku  
Wykład z wizualizacją omawiający współczesne trendy w wybranym dziale przemysłu zbrojeniowego  
Wystawa rysunku odręcznego kandydatów na studia: Architektura i Urbanistyka  
Zastosowania procesów plazmowych w ochronie środowiska  
Zastosowanie zaawansowanych systemów komputerowego wspomagania projektowania maszyn (CAD)  
Zjawiska występujące w układach wysokiego napięcia  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
Aktywne słuchanie muzyki - warsztaty edukacyjne  
Archeolog w cyberprzestrzeni  
Asertywność - tak czy nie?  
Badania hydrologiczne w poznawaniu środowiska  
Biblioteka wirtualna - klucz do cywilizacji  
Biotechnologia - korzyści, oczekiwania i obawy  
Cyberkultura - wizja przyszłości  
Czy nasze zmysły kłamią?  
Czy produkt może posiadać osobowość? Wizerunek marki produktu 
Czy wiesz co jesz?  
Debata o Konstytucji Unii Europejskiej  
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 Dwa mózgi w jednej głowie - czyli o funkcjach prawej i lewej półkuli  
Emisja głosu w śpiewie i mowie  
Film i sztuki tradycyjne  
Folklor między archiwum a estradą  
Fotografia - świat w obrazku  
Galadriel's Mirror: "The Lord of the Rings" in Fiction and Film  
Główne fazy rozwoju historycznego Lublina  
Gra giełdowa - konkurs z nagrodami  
Images of the British Empire in Victorian Advertising 
Jak polubić stres  
Jak zarobić na giełdzie w czasie bessy?  
Jak żyli ludzie. Rekonstrukcja stylu życia Wandalów w II - III w. n.e.  
Jaskinia platońska  
Magia obrazu - czyli jak umysł ujmuje widzialny świat  
Media i materiały medialne  
Na pograniczach limesu. Armia rzymska - jej organizacja i uzbrojenie  
(Nie)Mądrzy inwestorzy giełdowi  
O muzyce i muzykoterapii  
O teatrze w "epoce ekranów"  
Od jednego do pięciu  
Od papieru do CD-ROM-u czyli książka na przestrzeni dziejów  
Odbiór "poezji kobiecej" - stereotypy i mity  
Parowy silnik odrzutowy oraz rakieta spalinowa  
Pokazy kryminalistyczne  
Pokazy z chemii nieorganicznej  
Pokazy z fizyki: Barwy światła 
Pokazy z fizyki: Elektromagnetyzm 
Pokazy z fizyki: Termodynamika  
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 Pokazy z fizyki: W świecie atomu 
Prawo polskie a Unia Europejska  
Proces o czary  
Proces wyrobu ceramiki użytkowej z mas plastycznych metodą odcisku  
Prognozowanie pogody - przeszłość i teraźniejszość  
Przestrzeń miejska - od starożytności do współczesności  
Przyszłość człowieka i techniki  
Psychologia reklamy  
Psychologiczny wymiar ludzkiego ciała  
Pyły zawieszone  
Radiowa emisja Słońca - pokazy tarczy słonecznej oraz rejestracja promieniowania rad. Słońca  
Radon w środowisku człowieka  
Roma rediviva - podróż do starożytnego Rzymu...  
Rysunek  
Rysunek  
Rysunek prawdę ci powie  
Serigrafia jako technika popularno-użytkowa  
Siema, Ziomal!, czyli o nie tylko modnym słownictwie w języku młodzieży  
Środowisko, człowiek, technologie  
Świat zwierząt  
Techniki wspierające proces uczenia się i pamięci  
Teoria modeli  
Tło promieniotwórcze środowiska, pomiar dawki pochłoniętej  
Tożsamość cerkwi ukraińskiej  
Transkrypcje jazzowe muzyki klasycznej  
Walory i możliwości głosu ludzkiego - tajniki pięknego śpiewu  
Warsztat werbalnych i niewerbalnych umiejętności komunikacji  
Warsztaty dziennikarskie i public relations  
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 Warsztaty przedsiębiorczości  
Wieczorne pokazy nieba przez lunetę  
Witaj absolwencie socjologii UMCS!  
Wojownicy zza grobu. Próba odtworzenia uzbrojenia koczowniczego Sarmatów  
Wystawa z okazji 40-lecia Wydziału Ekonomicznego  
Zabawy z Fizyką - pokazy  
Zanieczyszczenie powietrza  
Zanim nastąpiło żelazo. Pokaz prehistorycznych technik obróbki krzemienia  
Zostań Sherlockiem Holmsem  
Źródła informacji o Unii Europejskiej  
Życie pod mikroskopem  
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