








UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

WYKLAD INAUGURACYJNY                                           
Błonnik pokarmowy – potrzeba 
czy moda?

Czy znając swoje geny możemy 
wybrać dla siebie idealną dietę?

 Co 2 kg bakterii robi w Twoich 
jelitach?

Mam smaka na…, o związku  
między smakiem a zdrowiem

Zakochałam/em się! Czyli co się 
dzieje w organizmie gdy dopada 
go strzała amora?

W ostatnich latach błonnik pokarmowy stał się 
przedmiotem zainteresowania zarówno ze strony 
producenta żywności, jak i konsumenta. Jest to substancja 
o bardzo niejednorodnej strukturze i różnych 
właściwościach funkcjonalnych. Czy błonnik pokarmowy 
pozyskany z różnych źródeł, nawet o zbliżonym składzie 
frakcyjnym, może wykazywać podobne działanie 
fizjologiczne? Czy wykazuje on wyłącznie zalety 
zdrowotne? Jakie jest zalecane dzienne spożycie błonnika 
pokarmowego? Odpowiedzi na te pytania znajdą się 
w treści wykładu.

Będziecie mogli dowiedzieć się czym zajmuje się nauka 
zwana nutrigenetyką oraz dowiedzieć się jak geny 
wpływają na indywidualne zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe i czy możliwe jest układanie diety 
dopasowanej do genów.

Dowiecie się jak bakterie obecne w jelicie mogą wpływać 
na zdrowie człowieka, w tym na otyłość. Omówiony 
zostanie również wpływ człowieka, w tym jego dieta na 
skład mikroflory. Podane zostaną także przykłady wpływu 
diety na zdrowie człowieka wywołane zmianą jego 
mikroflory.

Dowiecie się dlaczego smakują nam tłuste potrawy oraz 
dlaczego przyciąga zapach smażonych frytek. Odpowiemy 
Wam na pytania czy wszyscy ludzie są tak samo wrażliwi 
na smaki i zapachy oraz jak ma się wrażliwość na smak 
tłusty do naszych preferencji żywieniowych i jak to wpływa 
na zdrowie. Powiemy Wam również czy smak tłusty może 
stać się kluczem do opracowania nowych metod walki 
z otyłością i chorobami z nią związanymi, a także do 
produkcji zdrowych zamienników tłustych, niezdrowych 
produktów.

Motyle w brzuchu i skowronki nad głową… to uczucia które 
często towarzyszą gdy myślimy o obiekcie naszych 
westchnień. Podczas tego wykładu dowiecie się jakie 
procesy zachodzą w naszym organizmie gdy dochodzi do 
zakochania i zastanowimy się co mówi serce, a co rozum. 
Zapraszam serdecznie.

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

 A

A

A

A

A

10.00 - 10.45

11.00-11.30

11.45-12.15

12.30 - 13.00

13.15 - 13.45

200 osób

200 osób

200 osób

200 osób

200 osób

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

b.o.

16+

16+

16+

b.o.
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Pieniądze to styl życia 

Jak powstają naczynia 
krwionośne? 

Języki ptaków - bogactwo form 
morfologicznych

Wszystkie odcienie tkanki 
tłuszczowej

Lasy tropikalne - każdy z nas 
może je ratować! (wykład + film).

Tłuszcz tłuszczowi nierówny. Quiz 
interaktywny na temat źródeł 
tłuszczu w naszej diecie

Lepszy rydz niż nic czyli o Lniance 
siewnej (Camelina saliva)

Jakie znaczenie mają w naszym życiu pieniądze? W jaki 
sposób je pozyskujemy? Czy pieniądze rzeczywiście nie 
dają szczęścia?

Jak powstają  naczynia krwionośne w okresie prenatalnym 
i postnatalnym. W trakcie wykładu zostaną przedstawione  
metody badań naczyń krwionośnych oraz wizualizacji 
procesów angiogenezy, z wykorzystaniem unikalnej 
techniki odlewów mikrokorozyjnych naczyń krwionośnych, 
obrazowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym 
(SEM).

Ptaki charakteryzują się bogatym zróżnicowaniem struktur 
morfologicznych języka (np. indyk, bielik, sęp, koliber). 
Uczestnicy wykładu będą mogli dowiedzieć się jaki wpływ 
na kształt i wielkość języka mają rodzaj i sposobu 
pobieranego pokarmu a także zmienne warunki 
środowiska naturalnego.

Czy wiesz, że tkanka tłuszczowa może mieć różne kolory? 
Po co w ogóle nam tłuszcz i jaką pełni funkcję w naszym 
organizmie? Jasne i ciemne strony tkanki tłuszczowej.

Lasy tropikalne to środowisko życia wielu roślin i zwierząt, 
między innymi orangutanów. Niestety, na wielu obszarach 
w szybkim tempie następuje zamiana naturalnych lasów 
na pola uprawne, pastwiska i plantacje. Czy da się ten 
proces zatrzymać lub ograniczyć? Czy my możemy coś 
zrobić? Okazuje sie że TAK!

Olej, masło, margaryna - ale czy tylko te produkty są 
źródłem tłuszczu w naszej diecie? Które tłuszcze do 
smażenia, które do pieczenia, a które do smarowania
i dlaczego? Które są naszym sprzymierzeńcem na ścieżce 
dla zdrowia, a których powinniśmy unikać?

Będziecie mogli poznać roślinę, o której obecnie niewiele 
osób pamięta. Lnianka siewna była głównym źródłem oleju 
jadalnego. Pokaz połączony z warsztatami przybliży wam 
zapomniany gatunek uprawny. Pokażemy roślinę i nasiona, 
będzie można spróbować oleju z lnianki siewnej oraz 
zobaczyć  lniankę siewną w warunkach in vitro, wyizolować 
DNA i obejrzeć pod mikroskopem kwiaty, ziarna pyłku
i zarodki lnianki.

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,
ul. Dojazd 11

 A

B

B

B

B

B

Sala 3.35, 
laboratoria 

Katedry Genetyki 
i Hodowli Roślin

14.00 - 14.30

10.00-10.30

10.45 -11.15

11.30 -12.00

12:15-12:45

13:00-13:45

10.00-10.45, 
11.00-11.45, 
12.00-12.45, 
13.00-13.45

200 osób

200 osób

200 osób

200 osób

200 osób

200 osób

25 
osób/cykl

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

b.o.

13+

b.o.

b.o.

15+

15+

8+
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Moc ukryta w przyrodzie 

Stresy roślin

Krótka opowieść o róży, która nie ma kolców ale też i nie 
służy do wąchania, o roślinach będących źródłem życia 
i energii, również tej elektrycznej i o poszczególnych 
częściach roślin z których powstaje później mąka, cukier 
i skrobia. Dowiemy się również z czego powstaje olej 
roślinny i czy używa się go tylko do smażenia? Odpowiemy 
na pytanie czy z roślin można produkować energię. 
W rolach głównych wystąpi wiele roślin rolniczych, które 
spotykamy na co dzień, a nie koniecznie wiemy jaką 
odgrywają lub mogą odgrywać ważną rolę w naszym życiu. 
Ponadto dowiemy się jak dbać o zdrowie roślin.

W świecie roślin pojawia się wiele sytuacji, które wywołują 
u nich stres. Nieodpowiednie warunki środowiskowe takie 
jak: susza, zbyt wysokie lub niskie temperatury, 
uszkodzenia mechaniczne czy atak ze strony szkodników 
i sprawców chorób to główne problemy jakie towarzyszą 
roślinom w trakcie wegetacji. Sprawdź, zmierz i oceń jak 
rośliny potrafią reagować na różne bodźce, które wpływają 
na nie negatywnie, ale także na te sprzyjające ich 
rozwojowi. 

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Sala 1.61, 
laboratoria 

Katedry Agronomii

sala 1.57
(wejście C, parter)

10.00-10.45, 
11.00-11.45, 
12.00-12.45, 
13.00-13.45

10:00-10:30, 
10:30-11:00

20 
osób/cykl

15 
osób/cykl

TAK

TAK

8+

10+

STOISKA INTERAKTYWNE
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Podwójną nicią pisane

Na tropie…

Zostań młodym biofizykiem!

Babki z piasku? Nie tym razem!

Prezentacja budowy i podstawowych funkcji DNA 
i chromatyny, doświadczenia: izolacja DNA z cebuli, 
prezentacja krótkich materiałów filmowych o procesach, 
w jakich biorą udział kwasy nukleinowe w komórkach, 
stoisko dla dzieci: kolorowanki, plastelina, ciastolina, 
chromosomy z masy solnej, malowanie twarzy.

Parę słów o kryminalistyce, wyjaśnianie technik 
wykonywania testów na ojcostwo, wyjaśnianie techniki 
oznaczania grup krwi układu AB0 i układu Rh oraz zagadki, 
zbieranie odcisków palców metodą grafitową, prezentacja 
wyników posiewu z dłoni, WC, itp.

Doświadczenia fizyczne i biofizyczne dla najmłodszych: 
lampa lawa, magiczne kredki świecowe, kolorowe jajka, 
chromatografia bibułkowa tuszu z flamastrów, chmura 
w słoiku, jajko w butelce.

Zaskoczymy Was naszym "przekornym" piaskiem, 
zobaczycie rozpływający się zamek z piasku! 
Przyjdźcie nas sprawdzić!

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,
ul. Dojazd 11

Hol

Hol

Hol

Hol

10.00 -14.00

10.00 -14.00

10.00 -14.00

10.00 -13.00

wstęp wolny

wstęp wolny

wstęp wolny

wstęp wolny

NIE

NIE

NIE

NIE

b.o.

b.o.

b.o.

b.o.
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Magia ciekłego azotu

Tajemniczy świat komórek - 
podróż w głąb organizmów

Mikrokapsułkowanie

Tajemnicza budowa roślin - 
obserwacje pod mikroskopem

W świecie dzika euroazjatyckiego

Azot to główny składnik powietrza, w stanie ciekłym ma 
niesamowite właściwości. Jego „magię” zaprezentujemy 
wszystkim na stoisku interaktywnym oraz podczas 
specjalnych pokazów „wybuchów ciekłego azotu".

Co kryją w sobie żywe organizmy? Spojrzenie na 
podstawowy element budowy organizmów jakim jest 
komórka.

Wyjaśnimy czym jest mikrokapsułkowanie, jak bardzo 
użyteczne jest w codziennym życiu. Stoisko interaktywne - 
przedstawimy proste metody.

Co kryją w sobie organizmy roślinne? Spojrzenie na 
podstawowy element budowy organizmów roślinnych.

Będziecie mogli zapoznać się z zachowaniem i biologią 
dzika. Ponad to przedstwimy rozmieszczenie populacji 
dzika na terenie Poznania oraz zagrożenia i szkody z tym 
związane. Każdy uczestnik będzie miał możliwość 
sprawdzenia swojej wiedzy w przygotowanych konkursach. 
Dodatkową atrakcją będzie możliwość degustacji wyrobów 
mięsnych.

Budynek Biocentrum,
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,                
ul. Dojazd 11

Budynek Biocentrum,
ul. Dojazd 11

Hol

Hol

Hol

Hol

Hol

10.00 -13.00

10.00 -13.00

10.00 -13.00

10.00 -13.00

10.00 -14.00

wstęp wolny

wstęp wolny

wstęp wolny

wstęp wolny

wstęp wolny

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

b.o.

b.o.

b.o.

b.o.

b.o.

BUDYNEK KATEDRY CHEMII, ul. Wojska Polskiego 75
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Czy produkty naturalne mają 
peHa?

Chemia żywiołów

Co stresuje rośliny?

Poznanie różnych technik pomiaru pH i wykorzystanie ich 
do oceny kwasowości różnych produktów naturalnych. 
Nabyte umiejętności pozwolą ocenić przydatność tych 
technik w życiu codziennym.

Czy można stworzyć ogród w szklance? Czy piasek potrafi 
pływać? Jak wywołąc tornado w butelce.

Odpowiemy sobie na pytanie w jaki sposób rośliny reagują 
na stres i jakie czynniki mogą go wywołać. Zastanowimy się 
wspólnie jak można wykorzystać gatunki roślin wrażliwych 
i odpornych w praktyce. Poznacie uproszczony mechanizm 
zjawiska stresu oksydacyjnego z pogranicza chemii 
i biologii.

Katedra Chemii
ul. Wojska Polskiego 75

Katedra Chemii
ul. Wojska Polskiego 75

Katedra Chemii
ul. Wojska Polskiego 75

Sala laboratoryjna

Sala laboratoryjna

Sala
Chemii Ogólnej

10.00-11.00

10.00-11.00

11.00-11.30

20 os. (4 x 5 
os.) /cykl

20 os.(4 x 5 
os.) /cykl

190 os.

TAK

TAK

NIE

10+

10+

10+



BUDYNEK KOLEGIUM CIESZKOWSKICH, ul. Wojska Polskiego 71C
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Okiem młodego ornitologa

Liściaste rośliny drzewiaste
w Polsce

Kleszcze pod lupą

Poznaj, by chronić

Grzyby nie tylko jadalne

Dzięki warsztatowi poznacie najpopularniejsze gatunki, 
będziecie mieli okazję uczestniczyć w ich obrączkowaniu 
oraz poznacie charakterystyczne cechy ptaków, które 
towarzyszą nam każdej wiosny.

Popularne polskie drzewa i krzewy to temat proponowany 
dla uczniów szkół podstawowych, klas III -V. Na początek 
udamy się do pobliskiego Ogrodu Dendrologicznego, gdzie 
będziecie się przyglądać najpopularniejszym naszym 
drzewom i krzewom oraz nauczymy się je rozpoznawać. 
Potem, już w sali Katedry Botaniki obejrzycie prezentację, 
która uzupełni wasze wiadomości. Na koniec otrzymacie 
liście tych drzew i krzewów i odbędą się krótkie warsztaty 
pomagające utrwalić zdobytą wiedzę.

Kleszcze spotykamy nie tylko w lasach, coraz częściej 
zamieszkują one tereny zielone w środku miast. Skutkuje 
to częstszym kontaktem kleszcz-człowiek. Boimy się tego 
czego nie znamy, przekonamy się że kleszcza można 
pokonać. Zapraszamy do wcielenia się w rolę naukowca. 
Wspólnie przeprowadzimy pełny cykl badawczy, 
poczynając od zebrania materiału, poprzez jego analizę 
do wyciągnięcia wniosków. Sprawdźcie, czy kleszcze są 
takie straszne, jak je malują. Zapraszamy!

Wędrówki dzikich zwierząt, telemetria, biometria oraz 
badania behawioralne, tym wszystkim zajmuje się  Zakład 
Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Sprawdź jak to robimy, przychodząc na warsztaty 
prowadzone przez leśnych naukowców, którzy pokażą Ci 
fragment swojego świata. Zajęcie będą podzielone na dwie 
części. Zaczniemy od spaceru po Ogrodzie 
Dendrologicznym, podczas, którego poszukamy śladów 
zwierząt i pokażemy Wam, jak je podglądamy. Zrobimy też 
leśne sweet focie. W drugiej części naszego spotkania 
zaprosimy do naszej sali ćwiczeniowej i sprawdzimy co 
udało Nam się zrobić w terenie. Bądźcie z Nami - 
zapraszamy!

Świat grzybów widzianych z perspektywy leśnika. 
Zajęcia będą opierały się na przybliżeniu słuchaczom 
świata grzybów występujących w lesie, często, zabójczych 
dla drzew i niewidocznych dla oka ludzkiego.

Miejsce zbiórki:
Brama wejściowa

od ul. Niestachowskiej; 
Kolegium Cieszkowskich
ul. Wojska Polskiego 71C

Kolegium Cieszkowskich
ul. Wojska Polskiego 71C

Dworek Sołacki 
ul. Wojska Polskiego 71d

Dworek Sołacki 
ul. Wojska Polskiego 71d

Kolegium Cieszkowskich
ul. Wojska Polskiego 71C

Sala Zoologii 1

Ogród 
Dendrologiczny, 

Sala 
Katedry Botaniki

Sala 2

Sala 2

Zbiórka w Holu

9.00-10.30 
11.00-12.30 
13.00-14.30

11.00-12.30

14.00-15.30 
16.00-17.30

10.00-11.30 
12.00-13.30

10.00-11.00

20 os./cykl

30 os.

10 os./cykl

25 os./cykl

18 os.

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

10+

SP klasa III-V

17+

10+

10+
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Świat owadów z bliska

Drewno bez tajemnic

Terra nova, czyli o istocie 
ekspedycji naukowych

Pełna tajemnic podróż po 
ogrodzie dendrologicznym

Nasze nietoperze - prawdy i mity 

Tajniki pracy leśnika

Pierwsze oznaki wiosny - 
poszukiwania małych 
odkrywców!

Zostaną przedstawiona entomofauna polskich lasów. 
Owady, których na co dzień nie dostrzegamy bądź nie 
widzimy. Tworzą one integralną część ekosystemów 
leśnych, a swoim wyglądem budzą czasami grozę nawet 
u dorosłych.

Zajęcia, na których słuchacze poznają makroskopową 
i mikroskopową budowę drewna oraz nauczą się 
rozpoznawać drewno rodzimych gatunków drzew. 

Jaka jest istota, jaki jest cel współczesnych ekspedycji 
naukowych? Kto je organizuje, dokąd i po co? Na tego typu 
pytania otrzymają Państwo odpowiedź w proponowanym 
wykładzie prof. dra hab. Dariusza J. Gwiazdowicza.

Niezwykła podróż ukazująca bogactwo i różnorodność flory 
gatunków drzew i krzewów występujących w naszej strefie 
klimatycznej. Będzie można zobaczyć chronione i rzadkie 
gatunki oraz niebezpieczne i trujące.

Wykład obejmujący powszechne mity dotyczące życia 
naszych nietoperzy i ich naukowe wytłumaczenie.

Ile lat ma drzewo, jak mierzyć jego wysokość i inne cechy 
za pomocą specjalistycznych przyrządów - tego można 
dowiedzieć się podczas spotkania z leśnikiem. Będziecie 
mogli poznać podstawowe narzędzia i przyrządy służące 
do pomiaru (wraz z zasadami działania) oraz zapoznać się 
z praktycznymi pomiarami cech drzew.

Zajęcia mają na celu zapoznanie młodych naukowców 
z naturą budzącą się do życia po zimowym śnie. Dzieci 
poprzez dialog z prowadzącymi wywnioskują, jakie procesy 
następują w środowisku w tym okresie. Przy użyciu gier 
i zabaw ruchowych zobaczą, że warto przebywać na 
świeżym powietrzu i wiatr wcale nie jest taki straszny. 
Na podsumowanie zajęć, uczestnicy stworzą wielkie 
Drzewo Przyjaźni człowieka z przyrodą.

Kolegium Cieszkowskich
ul. Wojska Polskiego 71C

Kolegium Cieszkowskich
ul. Wojska Polskiego 71C

Kolegium Cieszkowskich
ul. Wojska Polskiego 71C

Ogród dendrologiczny 
Uniwersyteyu 

Przyrodniczego w 
Poznaniu

Kolegium Cieszkowskich
ul. Wojska Polskiego 71C

Kolegium Cieszkowskich
ul. Wojska Polskiego 71C

Kolegium Cieszkowskich
ul. Wojska Polskiego 71C

Zbiórka w Holu

Zbiórka w Holu

Zbiórka w Holu

Ogród 
dendrologiczny 

UPP

Zbiórka w Holu

Zbiórka w Holu

Zbiórka w Holu

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

10.00-11.30

14.00-15.00

10.00-11.30 

12.00-13.30 

18 os.

18 os.

50 os.

30 os.

50 os.

25 os.

25 os.

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

10+

10+

10+

10+

10+

12+

6+



BUDYNEK KATEDRY MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ, ul. Szydłowska 50

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Grzyby - przyjaciele czy 
wrogowie?

Warsztaty. Preparaty mikroskopwe grzybów wykonywane 
indywidualnie przez uczestników. Obserwacja grzybni 
w mikroskopie przy różnych powiększeniach. 
Rozpoznawanie sposobów rozmnażania.

Budynek Katedry 
Mikrobiologii Ogólnej 

i Środowiskowej 
ul. Szydłowska 50

Sala 105 ; I piętro 10:00-11:00; 
11:00-12:00; 
12:00-13:00

24 os./cykl TAK10+

BUDYNEK KATEDRY GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GRUNTÓW, ul. Szydłowska 50

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Woda - życiodajna substancja. 
Co decyduje o jej jakości?

Wykonamy wspólnie analizę składu chemicznego różnych 
rodzajów wody: pitna z wodociągu oraz butelkowana, 
powierzchniowa: z jeziora i morza,  gruntowa, źródlana 
z różnych ujęć, destylowana. Ocenimy która woda jest 
najlepsza do różnych  celów, a która jest najlepsza dla 
zdrowia.

Budynek Katedry 
Gleboznawstwa i Ochrony 

Gruntów
ul. Szydłowska 50

Laboratorium 
Katedry 

Gleboznawstwa 
i Ochrony Gruntów

10.00-11.30; 
12.00-13.30

14 os./cykl TAK14+

BUDYNEK KATEDRY FIZJOLOGII ROŚLIN, ul. Wołyńska 35

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Roślinna tęcza Pokaz  eksperymentów wyjaśni skąd bierze się 
różnorodność kolorystyczna świata roślinnego. Będziecie 
mogli samodzielnie zaobserwować ich lokalizację, poznać 
funkcję, a także przekonacie się o ich praktycznym 
wykorzystaniu. Udowodnimy, że kolory w roślinach są 
często składanką różnych barwników

Budynek Katedry Fizjologii 
Roślin ul. Wołyńska 35

Sala laboratoryjna 
nr 5 (parter)

10.00-11.30; 
12.00-13.30

20 os./cykl TAK16+



BUDYNEK KOLEGIUM GAWĘCKIEGO, ul. Wołyńska 33

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Co dzieje się w probówce 
- od gamety do zarodka

Co dzieje się w probówce 
- od gamety do zarodka

Pierwotniaki - niezwykle 
interesujące jednokomórkowce

Planeta owadów - sekrety 
mikroświata

Pies to przeżytek - znajdź swoje 
wymarzone zwierzę

Uczestnicy spotkania  wysłuchają krótkiej, teoretycznej 
prezentacji na temat podstawowych procedur składających 
się na kompleksowy system pozyskiwania in vitro 
zarodków ssaków,  takich jak: pozyskanie kompleksów 
cumulus-oocyt, dojrzewanie i zapłodnienie oocytów 
in vitro oraz hodowla zarodków przez kilka pierwszych dni 
po zapłodnieniu (do stadium blastocysty).  

Podczas warsztatów  uczestnicy będą wykonywać 
praktyczne czynności składające się na pozyskiwanie 
oocytów z jajników przy użyciu igły i strzykawki oraz 
określanie ich przydatność do procedury zapłodnienia
in vitro. Warsztaty praktyczne będą uzupełnione bogato 
ilustrowaną prezentacją multimedialną.

Czy wiesz co to są pierwotniaki? Gdzie żyją i co robią? 
Wykład i warsztaty przybliżą Tobie budowę, funkcje oraz 
procesy związane z funkcjonowaniem pierwotniaków 
w ekosystemie zwierząt przeżuwających. Na warsztatach 
odkryjesz fascynujący świat jednokomórkowców!

Bezkręgowce nie budzą w nas najmilszych skojarzeń, 
jednak wiele zyskują przy bliższym poznaniu. 
Porozmawiamy o tym, jakie jest ich miejsce we 
współczesnym świecie i czy mogą one być atrakcyjne jako 
zwierzęta domowe. 

Każdy z nas marzy o zwierzątku w domu. Niestety, często 
nie możemy znaleźć na nie miejsca albo odstraszają nas 
długie spacery… Na szczęście możemy tego uniknąć 
utrzymując zwierzę mniej absorbujące, wybierając spośród 
wielu gatunków egzotycznych.

Kolegium Gawęckiego
ul. Wołyńska 33

Kolegium Gawęckiego
ul. Wołyńska 33

Kolegium Gawęckiego
ul. Wołyńska 33

Kolegium Gawęckiego
ul. Wołyńska 33

Kolegium Gawęckiego
ul. Wołyńska 33

Sala wykładowa 
Kolegium 

Gawęckiego

laboratorium 
(nr 08) 

sala 29 i 
laboratorium

Sala wykładowa 
NZ (sala 1), parter

Sala wykładowa 
NZ (sala 1), parter

10:00-10.30 

10.45-12.00; 
12.15-13.30

10.00-12.30
w tym: 

10.00-10.45 
(wykład)

11.00-12.30 
(warsztaty)

16:00 - 16:45

17:00 - 17:45

50 os.

16 os./cylk

20 os. 

50

50

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

15+

15+

12+

15+

5+



BUDYNEK WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA, ul. Wojska Polskiego 38/42

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

"Nie stój jak kołek"  
- Poznawanie przez działanie 

Jak sprytnie wyznaczyć gęstość 
drewna?

Uczestnikom warsztatów zostaną w przystępny sposób 
przedstawione   metody projektowania mebli 
z uwzględnieniem potrzeb użytkowników oraz proces ich  
produkcji. Zdobytą wiedzę będą mieli szansę  wykorzystać 
w praktycznej części warsztatów. 

Poznacie metody oznaczania gęstości różnych substancji - 
w tym drewna, niewymagające specjalistycznego sprzętu. 
Jak zmierzyć gęstość drewna w lesie? Dlaczego znajomość 
gęstości drewna jest bardzo ważna? Na co wpływa i od 
czego zależy? Na te pytania odpowiedzi znajdziesz na 
naszym warsztacie.

Budynek Wydziału 
Technologii Drewna

ul. Wojska Polskiego 42

Budynek Wydziału 
Technologii Drewna

ul. Wojska Polskiego 42

sala 9 (parter)

Sala 217

11:00-12:30

10.00-11.00 
12.00-13.00 
13.30-14.30

20 os.

15 os./cylk

TAK

TAK

10+

10-15 lat

BUDYNEK INSTYTUTU INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW, ul. Wojska Polskiego 50

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Jak wyprodukować energię 
z roślin i odpadów?

Jak zabić Salmonellę w ściekach 
bytowych?

Usuwania zakwitów Rdestnicy 
z jezior płytkich

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się 
z technologiami produkcji energii odnawialnej z biomasy 
oraz odpadów. Omawiane działania pozwalają chronić 
środowisko oraz zachować złoża paliw kopalnych. 
Podsumowaniem warsztatów będzie quiz.

Na stanowisku demonstracyjnym przeprowadzimy 
eksperyment z wykorzystaniem gazów spalinowych do 
inaktywacji biologicznej ścieków bytowych. Unicestwienie 
bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella oraz 
żywych jaj pasożytów ATT pozwoli wykorzystać ścieki 
w rolnictwie do nawożenia pól.

Zaprezentowane zostanie działanie "mobila pływającego" 
do mechanicznego  usuwania kwiatostanów Rdestnicy 
Kędzierzawej. Jest to nowatorska, tania i ekologiczna 
technologia oczyszczania jezior.

Instytut Inżynierii 
Biosystemów 

ul. Wojska Polskiego 50

Instytut Inżynierii 
Biosystemów 

ul. Wojska Polskiego 50

Instytut Inżynierii 
Biosystemów 

ul. Wojska Polskiego 50

Laboratorium
C-109

Laboratorium         
C-102

Sala C-110

10.00-10.15; 
10.15-10.30; 
10.30-10.45; 
10.45-11.00

 10.00-10.30
10.30-11.00

10.00-10.30 
10.30-11.00

20 os./cykl

15 os./cylk

15 os./cylk

TAK

TAK

TAK

10+

10+

10+



BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ, ul. Piątkowska 94

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Energia wokół nas

Nowoczesne technologie 
w budownictwie

Wykorzystanie energii 
odnawialnej w Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem 
energii geotermalnej

Proste sposoby jak sprawdzić 
czy woda w jeziorze jest czysta

Ile tlenu potrzebują ryby do 
życia?

Podczas spotkania będziemy mogli zobaczyć w jaki sposób i 
ile energii można wytworzyć za pomocą odnawialnych 
źródeł energii. Za pomocą turbiny wiatrowej czy wodnej 
oraz ogniw fotowoltaicznych sprawdzimy ile energii 
powstaje w wyniku działania wiatru, wody czy słońca. 
Dowiemy się również, od czego zależy efektywność 
działania takich urządzeń. Przy okazji sprawdzimy również 
rzeczywiste zużycie energii przez sprzęty domowego 
użytku.

Będziecie mogli zapoznać się z najwyższymi budynkami 
zarówno w Polsce jak i na świecie. Dodatkowo poznacie 
tajniki inteligentnego domu oraz zasady działania 
systemów instalacyjnych.

Zagadnienia wykładu: energia jakiej potrzebujemy w 
codziennym życiu i możliwości jej uzyskanie ze źródeł 
odnawialnych, energia wody, energia wiatru, biogaz, 
energia słońca, geotermia, możliwości techniczne 
i ekonomiczne uzyskania energii cieplnej i elektrycznej 
z geotermii

Jakość wody w jeziorach jest bardzo ważna dla osób, które 
chcą nad nimi spędzić wakacje lub krótki urlop. 
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną proste sposoby jak 
sprawdzić czy woda w wybranym jeziorze jest czysta i jak 
samodzielnie wykonać ocenę czystości wód jeziora.

Uczestnicy zapoznani zostaną z podstawowymi 
informacjami dotyczącymi źródeł pochodzenia tlenu 
rozpuszczonego w wodzie. Podstawowymi czynnikami 
wpływającymi na zawartość wody w zbiorniku. 
Zaprezentowane zostaną informację o wymaganiach 
tlenowych wybranych gatunków ryb. Uczestnicy 
samodzielnie oznaczą zawartość tlenu rozpuszczonego 
w próbkach wód pobranych ze zbiorników wód 
powierzchniowych z okolic Poznania.

Budynek Wydziału 
Inżynierii Środowiska

 i Gospodarki Przestrzennej  
ul. Piątkowska 94E

Budynek Wydziału 
Inżynierii Środowiska

 i Gospodarki Przestrzennej  
ul. Piątkowska 94E

Budynek Wydziału 
Inżynierii Środowiska

 i Gospodarki Przestrzennej  
ul. Piątkowska 94E

Budynek Wydziału 
Inżynierii Środowiska

 i Gospodarki Przestrzennej  
ul. Piątkowska 94E

Budynek Wydziału 
Inżynierii Środowiska

 i Gospodarki Przestrzennej  
ul. Piątkowska 94E

Sala 109

Sala 111

Sala 111

Sala 111

Sala 018

10.00-11.30 
12.00-13.30

10.00-10.45

11.00-11.45

12.00-12.30

10.00-11.20    
11.40-13.00

30 os./cykl

30 osób

30 osób

30 osób

16 os/cykl

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

12+

13+

13+

13+

13+



BUDYNEK KOLEGIUM ZEMBALA, ul. Dąbrowskiego 159

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Grzyby uprawne i sposoby 
ich rozmnażania

Tajniki powstawania drzewka 
owocowego

Jakie drzewa i krzewy kwitną 
wiosną? 

Tajemniczy świat owadów

I ty możesz zostać projektantem 
ogrodów

Pionowe ogrody

W czasie zajęć będzie można zobaczyć laboratorium 
biologiczne oraz pokój szczepień i poznać sposoby 
rozmnażania grzybów uprawnych. Uczniowie 
przeprowadzą samodzielne szczepienie grzybni grzybów 
uprawnych na pożywce agarowej umieszczonej w szalce 
Petriego, zabiorą płytkę do domu, aby obserwować wzrost 
grzybni.

Drzewko owocowe najczęściej składa się z dwóch części, 
podkładki (korzeń i część pnia) oraz odmiany (pień 
i korona). Czynność polegającą na połączeniu tych 
komponentów nazywamy szczepieniem. W czasie pokazów 
dowiecie się na temat sposobów, metod i terminów 
wykonywania szczepienia drzew owocowych.

Zobaczymy drzewa i krzewy ozdobne z kwiatów. 
Porównamy barwy u różnych gatunków i odmian. 
Sprawdzimy czy to co widać w kwiecie to tylko płatki 
korony czy też inne jego części. Co jeszcze w kwiecie jest 
interesujące?

Pozycja owadów w świecie istot żywych. Znaczenie 
przyrodnicze owadów - sprzymierzeńcy, czy wrogowie? 
Podstawowy sprzęt służący entomologom do odłowu 
owadów. Praktyczne rozpoznawanie objawów żerowania 
owadów o różnym typie aparatu gębowego.

Jak stworzyć wymarzony ogród, tak aby cieszył oko przez 
cały rok, by był wyjątkowy i niepowtarzalny? 
Nic prostszego, zapraszamy na warsztaty, na których 
zaprezentujemy kilka podstawowych technik 
projektowania, zasad kompozycji oraz doboru roślin. 
Uchylimy rąbka tajemnicy w jaki sposób pracuje architekt 
krajobrazu, tak aby każdy uczestnik mógł stworzyć swój 
własny niepowtarzalny ogród.

Będziecie mogli się zapoznać ze specyfiką
i funkcjonowaniem ogrodów wertykalnych, 
historią ich powstania, oraz z zasadami doboru roślin i ich 
zastosowaniem.

Kolegium Zembala 
ul. Dąbrowskiego 159

Kolegium Zembala 
ul. Dąbrowskiego 159

Kolegium Zembala 
ul. Dąbrowskiego 159

Parking

Kolegium Zembala 
ul. Dąbrowskiego 159

Kolegium Zembala 
ul. Dąbrowskiego 159

Kolegium Zembala 
ul. Dąbrowskiego 159

Sala ćwiczeniowa 
Katedry 

Warzywnictwa 
201, IV piętro

Sala sadownictwa

Ogród Botaniczny 
UAM

Sala Zakładu 
Entomologii 

piętro I, nr 102

Sala 15A

Sala Katedry Roślin 
Ozdobnych

11.30-12.30 
13.00-14.00

9:00 - 10:30

10.00-11.30 
12.00-13.30

 10.00-11.00  
11.30-12.30

11.00-12.30

10.00-11.30 
12.00-13.30

25 os./cykl

20 os.

20 os./cykl 

20 os./cykl

20 os.

20 os./cykl

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

10+

b.o.

b.o.

14+

14+

10+



Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Co kryją pod ziemią rośliny 
ozdobne?

Przeminęło z wiatrem… czyli - 
Jak rozsiewają się nasiona?

Grzyby skryte w nasionach

Choroby roślin na sklepowych 
półkach - czy łatwo je 
rozpoznać?

Na warsztatach poznacie różne organy podziemne roślin 
ozdobnych. Dowiecie się jakie gatunki tworzą cebule, 
bulwy, kłącza jak są zbudowane i do czego służą roślinom.

Będziecie mogli się zapoznać ze sposobami rozsiewania się 
nasion. Szczegółowo zostaną omówione czynniki 
wpływające na rozprzestrzenianie się materiału siewnego. 
Wprowadzeniem do tego zagadnienia będzie omówienie 
definicji nasienia, owocu i materiału siewnego, oraz 
przedstawienie różnego typu owoców. Obserwacje 
mikroskopowe pozwolą na zapoznanie się 
z charakterystycznymi strukturami na powierzchni nasion, 
które sprzyjają ich rozsiewaniu.

Zapoznacie się z patogenicznymi gatunkami grzybów 
zasiedlającymi nasiona roślin uprawnych. Poznacie 
podstawowe techniki makro i mikroskopowe, pozwalające 
określić przynależność gatunkową grzybów wyizolowanych 
z nasion.

Będziecie mogli poznać organizmy powodujące choroby 
u popularnych roślin użytkowych, które można znaleźć 
na straganach czy półkach sklepowych. Często jednak 
obserwacja objawów chorobowych widocznych na roślinie 
nie jest wystarczająca do identyfikacji atakującego ją 
patogenu. W takich przypadkach sięga się po 
najnowocześniejsze molekularne metody diagnostyczne. 
Wiele spośród nich wykorzystuje elektroforezę, czyli 
rozdział fragmentów DNA pod wpływem prądu 
elektrycznego. Będziecie mieli możliwość poznania zasad 
działania procesu elektroforezy oraz wziąć udział 
w przeprowadzeniu eksperymentu.

Kolegium Zembala 
ul. Dąbrowskiego 159

Kolegium Zembala 
ul. Dąbrowskiego 159

Kolegium Zembala 
ul. Dąbrowskiego 159

Parking

Kolegium Zembala 
ul. Dąbrowskiego 159

sala 32

Sala ćwiczeniowa 
Katedry 

Fitopatologii 
i Nasiennictwa

Sala ćwiczeniowa 
Katedry 

Fitopatologii
 i Nasiennictwa

Sala ćwiczeniowa 
Katedry 

Fitopatologii 
i Nasiennictwa

10.00-11.00

9.00-10.00
 11.30-12.30

10.15-11.15
14.00-15.00

12.45-13.45
15.15-16.15

20 os.

20 os./cykl 

20 os./cykl

20 os./cykl

TAK

TAK

TAK

TAK

7+

15+

15+

15+



KATEDRA ENTOMOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA  WOIAK "MARCELIN", ul. Zgorzelecka 4

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

W czym uprawia się rośliny?

Nie wszystko jest szkodnikiem

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z szerokim 
asortymentem podłoży wykorzystywanych w produkcji 
ogrodniczej. Przedstawione zostaną ich właściwości, wady 
i zalety, przydatność do uprawy danego gatunku roślin. 
Znajomość charakterystyk podłoży ułatwi przyszłemu 
ogrodnikowi właściwy dobór podłoża do uprawy 
konkretnego gatunku rośliny.

Będziecie mogli poznać organizmy pożyteczne 
wykorzystywane do zwalczania szkodników. Samodzielnie 
odszukacie występujące w naturze organizmy pożyteczne, 
wykonacie preparaty i przeprowadzicie obserwacje pod 
mikroskopem. W prezencie grupa otrzyma samodzielnie 
wykonane zdjęcia pod mikroskopem zapisane na nośniku 
danych.

Katedra Żywienia Roślin 
"Marcelin",

ul. Zgorzelecka 4

Katedra Entomologii 
i Ochrony Środowiska   

"Marcelin", 
ul. Zgorzelecka 4

Sala Katedry 
Żywienia Roślin

Sala 3 (w Dworku)

10.00-11.0

09.00-9.45
10.00-10.45 
11.00-11.45

20 os.

4-12 
os./cykl

TAK

TAK

16+

15+

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY W ŁYSYM MŁYNIE k. Biedruska

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Drugie życie drzewa Prelekcja poświęcona roli martwego drewna w przyrodzie 
połączona jest ze zwiedzaniem ekspozycji Muzeum 
Martwego Drewna, warsztatami, a następnie wycieczką 
po ścieżce dydaktycznej w okolicy Ośrodka Edukacji Leśnej 
w Łysym Młynie k. Biedruska (Nadleśnictwo Łopuchówko).

Ośrodek Edukacji Leśnej 
w Łysym Młynie 

k. Biedruska

10.00-13.00
w tym:

10.00-11.00 
(prelekcja),     
11.00-12.00 
(warsztaty),
12.00-13.00 
(wycieczka)

2 x 15 osób TAK12+



BUDYNEK COLLEGIUM MAXIMUM, ul. Wojska Polskiego 28

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Generatory pomysłów - 
wybrane metody twórczego 
rozwiązywania problemów

Chcecie poznać narzędzia do przełamywania 
standardowego sposobu myślenia oraz do kreowania 
pomysłów? Szukacie innowacyjnych pomysłów 
i rozwiązań? Ten warsztat pozwoli Wam zapoznać się 
z postępowaniem opartym na swobodnych skojarzeniach, 
którego zadaniem jest przybliżyć i umożliwić znalezienie 
rozwiązania określonego problemu, czyli z burzą mózgów. 
Jest to najbardziej popularna na świecie technika 
wspierająca twórcze myślenie, której nazwa niestety bywa 
wykorzystywana w odniesieniu niemal do wszystkich 
działań związanych z generowaniem pomysłów. Dlatego też 
nauczycie się i doświadczycie osobiście, kiedy i w jaki 
sposób prawidłowo przeprowadzać burzę mózgów. 
Ponadto poznacie „mądrości śmietnikowej wartości”, czyli 
bariery własnej kreatywności oraz sposoby pobudzania 
umysłu do pracy.

Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28

Sala 823 10.00-11.30 
12.00-13.30

18 os./cykl TAK12+

PREZENTACJE W JĘZYKACH OBCYCH

Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Negotiations in business 
/ Negocjacje w biznesie

Roof gardens / Ogrody na 
dachach

Organs printing / Drukowanie 
narządów

Kitchen furniture / Meble 
kuchenne

Reservoir in Jeziorsko / Zbiornik 
wodny w Jeziorsku

Fats in the prevention of heart 
diseases - which to choose? 
/ Tłuszcze w profilaktyce chorób 
serca - które wybrać?

Kto wygrywa w negocjacjach i dlaczego?

Znaczenie estetyczne i funkcjonalne. Lokalizacja światowa.

Drukarki trójwymiarowe a transplantacja.

Główne rodzaje mebli kuchennych i umiejętne ich 
zestawianie.

Zbiornik zaporowy w Jeziorsku - jak jest zbudowany i jakie 
pełni funkcje?

Tłuszcz tłuszczowi nierówny. Dowiesz się, które wzmocnią 
twoje serce, a których powinieneś unikać.
Masło, margaryna czy olej? Co wybrać? Na czym smażyć? 
Czym smarować? Co dodawać do sałatek?

Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28, II p.

Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28, II p.

Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28, II p.
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Collegium Maximum
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263

263
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8.15-8.30

8.30-8.45

8.45-9.00

9.15-9.30

9.45-10.00

9.00-9.15
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30

30

30

30

30
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TAK
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16+

16+

16+

16+

16+

16+



Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Ergonomy / Ergonomia

The use of toxins in medicine 
/ Zastosowanie toksyn 
w medycynie

Eating habits in Finland / Nawyki 
żywieniowe w Finlandii

Everything about vitamins 
/ Wszystko o witaminach

Capital market
/ Rynek kapitałowy

Bernard  Madoff - financial 
pyramid / Bernard Madoff - 
piramida finansowa

Bank account / Konto bankowe

Money in football 
/ Pieniądze w piłce nożnej

Water in the USA / Woda w USA

The world's most unique lakes 
/ Najbardziej unikalne jeziora 
świata

That sugar / Cały ten cukier

Les chats / Koty

Podstawowe zasady ergonomii w doborze mebli 
i ich znaczenie dla zdrowia.

Czy wiecie jaka jest różnica między jadem, trucizną 
a toksyną?

Celem prezentacji jest zapoznanie ze sztuką kulinarna 
w Finlandii, omówienie potraw i napojów 
charakterystycznych dla tego kraju.

Prezentacja dotyczy wpływu witamin na nasz organizm. 
Poznamy praktyczne porady jak zadbać, by w naszej diecie 
znalazły się składniki bogate w witaminy.

Jak działa rynek kapitałowy?

Pierwsza piramida finansowa przyczyną wielkiego skandalu 
w USA?

Wady i zalety dostępu do konta bankowego przez internet.

Źródła i dystrybucja pieniędzy w piłce nożnej.

Czy woda w USA jest bezpieczna do picia?

Jakie czynniki wpływają na kształtowanie się unikalnych 
cech jezior?

Prezentacja przedstawia wyniki eksperymentu, w którym 
Damon Gameau, australijski reżyser, postanowił codziennie 
przez 60 dni spożywać 40 łyżeczek cukru w pokarmach, 
by pokazać co przy takich dawkach dzieje się w organizmie 
człowieka.

Prezentacja przedstawia koty polskie, ich budowę 
wewnętrzną i zewnętrzną, zachowanie, choroby, 
karmienie.
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ul. Wojska Polskiego 28, II p.
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10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00
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12.00-12.15
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30
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Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Unternehmen in meiner Stadt 
/ Przedsiębiorstwo w moim 
mieście.

Pflanzen mit Stacheln - Rosen 
und Kakteen / Najeżone rośliny - 
róże i kaktusy

Gartenentwϋrfe in der heutigen 
Welt / Projekty ogrodów we 
współczesnym świecie

Veränderungen in der 
Wildschweinpopulation in Polen 
in den letzten Jahren / Zmiany 
liczebności dzika w Polsce 
w ostatnich latach

"iter FOB 2016" - Internationale 
Konferenz fϋr Studenten des 
Forstwesens und der 
Holtztechnologie / "iter FOB 
2016"- Międzynarodowa 
Konferencja Studentów 
Leśnictwa i Technologii Drewna

Unternehmen, in dem ich 
arbeite / Przedsiębiorstwo 
w którym pracuję

Einkäufe per Internet / Zakupy 
przez internet

Hydration im Sport
/ Nawadnianie w sporcie

Maisanbau und 
Maisverarbeitung / Uprawa 
i przetwórstwo kukurydzy

Übergewicht und Adipositas 
/ Nadwaga i otyłość

Prezentacja wskaże słuchaczom na rolę i znaczenie 
przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, opowie o jego 
historii, strukturze, formach działalności i planach rozwoju 
na przyszłość.

W prezentacji pokazane zostaną podobieństwa i różnice 
między różami i kaktusami. Prowadzące przedstawią nam 
świat róż i kaktusów w sposób barwny i ciekawy. Dowiemy 
się wielu ciekawostek ze świata tych roślin.

Zostaniecie wprowadzenie w  świat ogrodów, zapoznacie 
się  z obowiązującymi obecnie trendami oraz ciekawymi 
formami rozwiązań przy planowaniu ogrodu.

Prezentacja zapozna nas z przyczynami wzrostu liczebności 
populacji dzika, opowie o skutkach, jakie niesie ze sobą 
ten wzrost oraz o rozwiązaniach proponowanych przez 
rząd i koła łowieckie.

Wir zeigen Wälder und Holzindustrie in Polen / 
Pokazujemy lasy i przemysł drzewny w Polsce. Prezentacja 
pokaże cele i zagadnienia poruszane podczas studenckiej 
konferencji leśników i technologów drewna.

Celem prezentacji będzie zapoznanie obecnych z historią 
powstania przedsiębiorstwa, z jego strukturą i formami 
działalności.

Zalety i wady zakupów przez internet.

Prezentacja omawia znaczenie właściwego nawadniania 
organizmu przez osoby uprawiające sport.

Prezentacja dotyczy uprawy i zbiorów kukurydzy oraz jej 
wykorzystania w przemyśle spożywczym.Omówione 
zostają również jej wartości odżywcze.

Prezentacja porusza ciągle aktualny temat dotyczący 
nadwagi i otyłości oraz ich wpływu na jakość życia 
i zdrowie.
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Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Gluten /Gluten

Surviving without water 
/ Przetrwać bez wody

Dressage / Dresaż

Arachnids as pets / Pająki jako 
milusińscy

Gaining weight in the USA 
/ Problem tycia w Stanach 
Zjednoczonych.

Strangely creative concepts in 
design / Nietuzinkowe koncepcje 
w projektowaniu mebli 
i akcesoriów domowych

The landscape of Kyoto 
/ Krajobraz Kyoto

Brindleyplace / Brinleyplace

Minto Renewal Project 
/ Rewitalizacja Projekt Minto

Light pollution
/ Zanieczyszczenie świetlne

Masdar City / Masdar 

Smart City / Inteligentne miasto

Mackinder's theory of heartland 
/ Polityka Mackindera

Prezentacja dotyczy produktów spożywczych z zawartością 
glutenu.

W jaki sposób pewne gatunki potrafią żyć, nie pijąc wody 
przez długi czas?

Olimpijska konkurencja jeździectwa - zasady i figury.

Dlaczego powinniśmy polubić pająki?

Ile można przybrać na wadze w Stanach Zjednoczonych 
w ciągu 4-miesięcy - tego dowiemy się od autorek 
prezentacji.

Niesamowite projekty mebli i innych przedmiotów 
użytkowych.

Kioto jest jednym z najważniejszych i najbardziej 
unikalnych miast w Japonii. Widoczne jest to w jego 
bogatym krajobrazie, który mieści w sobie wartości 
historyczne, bogate środowisko naturalne oraz wyjątkową 
japońską kulturę.

Tworzenie bezpiecznych i nowoczesnych osiedli, 
np. Brindleyplace w Wielkiej Brytanii

Rewitalizacja zaniedbanego osiedla mieszkaniowego 
na przykładzie dzielnicy Minto w Australii.

W jaki sposób zanieczyszczamy światłem duże miasta 
i jak temu zapobiegać.

Pierwsze na świecie całkowicie ekologiczne miasto 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu większej 
efektywności w zarządzaniu miastem, np. Sztokholmu, 
Amsterdamu i Barcelony.

Kto rządzi światem?
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Nazwa WiekOpis Miejsce Sala Godzina Limit R*

Common Raven / Kruk zwyczajny

The Blue Whale / Płetwal 
błękitny

British Shorthair / Kot brytyjski 
krótkowłosy

Zdrowa mama, zdrowe dziecko

Okres pomenopauzalny - czas 
wielkich zmian. Co robię źle, że 
nagle tyję?

Prezentacja przedstawia informacje dotyczące dużego 
ptaka z rodziny krukowatych. Dowiemy się ciekawostek na 
temat cech, zachowania, biotopu oraz pożywienia kruka 
zwyczajnego. Przybliżone zostaną też fakty dotyczące jego 
niezwykłej inteligencji oraz roli w mitologii i symbolice.

Największe znane zwierzę w historii Ziemi.

Prezentacja jednej z popularnych ras kotów - kota 
brytyjskiego krótkowłosego.Przedstawienie 
charakterystycznych cech wyglądu i zachowania tych 
puchatych zwierzat.

Kobiety w wieku rozrodczym, planujące zajście w ciążę 
powinny zadbać o swoją dietę na długo przed poczęciem 
dziecka. W jadłospisie młodych kobiet nie powinno 
zabraknąć m.in. żelaza i kwasu foliowego, składników 
potrzebnych do prawidłowego przebiegu ciąży, rozwoju 
dziecka i porodu. Dowiesz się w jaki sposób możesz 
uniknąć niedoborów różnych składników pokarmowych 
oraz jak te składniki wpływają na organizm kobiety i jak 
ważne są dla dziecka.

Czy wiesz, że po menopauzie w Twoim ciele zachodzi 
szereg zmian hormonalnych? Zmienia się również rozkład 
tkanki tłuszczowej i spada tempo przemiany materii. 
Zastanawiasz się dlaczego obwód pasa jest większy niż był 
wcześniej? Wskażemy najczęstsze błędy żywieniowe u Pań 
po menopauzie. W paru słowach powiemy o tym, co robić, 
aby tego uniknąć i jak jeść, aby dbać o swoje zdrowie 
i jednocześnie być zadowoloną ze swojej sylwetki. 
Na koniec podamy proste wskazówki dietetyczne, które 
pomogą Tobie w zmianie sposobu żywienia.
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