
Dolnośląski Festiwal Nauki 

20-21.10.2021 r. START godz. 8:00 

DFN odbędzie się wyłącznie online, na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury 

„Muza”  

Udział w Festiwalu jest bezpłatny i nie wymaga zapisów!  

Organizator w Lubinie: Centrum Kultury „Muza” 

Kontakt do koordynatora: 
Małgorzata Broniecka tel. 76/7462270, 606456507, email: marketing@ckmuza.pl 

 

Program LUBIN 

1. Zielone serce miasta – dzika przyroda lubińskiego zoo, Andrzej Łużyński, ZOO Lubin – 
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie  - dostępny online w dniach 20-21 października na 
platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza”.  
Lubiński ogród zoologiczny znajduje się w parku miejskim, którego początki sięgają XIX w. 
Parki miejskie to niezwykle istotne enklawy przyrody na terenach miejskich, stanowiące nie 
tylko miejsce wytchnienia dla mieszkańców, ale również siedlisko dla zwierząt i roślin. 
Centralna część parku zachowana została w stanie naturalnym i stanowi unikatowy biotop o 
charakterze łęgowym. Wyjątkowość tego obszaru opiera się na wysokiej bioróżnorodności, 
zarówno pod względem fauny, jak i flory. Na szczególną uwagę zasługuje awifauna – 
zaobserwowano tu już ponad 70 gatunków dziko bytujących ptaków. 
Film „Zielone serce miasta – dzika przyroda lubińskiego zoo” zrealizowany w lubińskim zoo 

prezentuje ten ciekawy i cenny przyrodniczo zakątek miasta. 

Grupa wiekowa: przedszkole, SP kl. 1-3, SP kl. 4-6, SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, 
dorośli 
 

2. Czy szpinak jest zielony? Iwona Skrypin, ZOO Lubin – Centrum Edukacji Przyrodniczej w 

Lubinie - dostępny online w dniach 20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum 

Kultury „Muza”. 

Film poruszający temat widzenia barw przez oko człowieka. Obserwujący dowiedzą się 
podstaw o rodzajach barwników w przyrodzie. W ramach pokazu – prezentacja sposobu 
rozdzielania barwników roślinnych. Uczestnicy zajęć zdobędą podstawową wiedzę do 
przeprowadzenia eksperymentu samodzielnie w domu. 
Grupa wiekowa: przedszkole, SP kl. 1-3, SP kl. 4-6, SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, 
dorośli 
 

3. Skąd się wzięły ptaki? Iwona Skrypin, ZOO Lubin – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie  
- dostępny online w dniach 20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury 
„Muza” . 
Wykład realizowany na terenie Szlaku Zwierząt Wymarłych lubińskiego zoo. W ramach zajęć 
uczestnicy dowiedzą się o ewolucji ptaków aż od dinozaurów. Poznają również pośrednie 
formy – przodków ptaków – których dziś już nie ma na naszej planecie oraz ich 
charakterystyczne cechy. 
Grupa wiekowa: przedszkole, SP kl. 1-3, SP kl. 4-6, SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, 
dorośli 
 



4. Dlaczego Arktyka i Antarktyka ocieplają się najszybciej? Piotr Sakson, CEE Hydropolis i 

Marketing MPWiK S.A- dostępny online w dniach 20-21 października na platformie YouTube, 

kanał Centrum Kultury „Muza”. 

Arktyka i Antarktyka to rejony naszej planety, które są najzimniejszymi obszarami Ziemi, a 

mimo to ocieplają się najszybciej. Jest to efekt reakcji łańcuchowej, o której opowiemy 

podczas spotkania. Niezależnie od tego jak duży wpływ na zmiany klimatu ma działalność 

człowieka, musimy zastanowić się nad skutkami naszej ingerencji w środowisko naturalne. 

Grupa Wiekowa: SP kl. 4-6 

 

5. EKOfarby Piotr Sakson, CEE Hydropolis i Marketing MPWiK S.A. - dostępny online w dniach 

20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza”  

Warsztaty manualne z cyklu DIY. Uczestnicy z produktów codziennego użytku stworzą własną 

paletkę farb, z której mogą wielokrotnie korzystać w szkole podczas zajęć plastycznych. W 

części teoretycznej dowiedzą się czego pierwotnie używano do tworzenia farb, skąd 

pozyskiwano pigmenty oraz dlaczego były one tak drogie. 

Grupa wiekowa: przedszkole, SP kl. 0-3 

 

6. INTELIGENTNA AUTOMATYZACJA - ROBOTY prof. Jadwiga Sołoducho, Politechnika 

Wrocławska we Wrocławiu- dostępny online w dniach 20-21 października na platformie 

YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

7. Jesteśmy świadkami rewolucji, którą od lat zapowiadali twórcy science-fiction. Automatyzacja 
pracy nieuchronnie postępuje. Zbliżamy się do momentu, w którym ilość pracy wykonywanej 
przez roboty będzie większa od tej zależnej od ludzkich rąk.  
Dzięki inteligentnej automatyzacji, możemy skoncentrować się na przewidywaniu, analizie i 
opracowywaniu strategii. Możemy tworzyć, współpracować, wchodzić w interakcje częściej i z 
zwiększą energią niż kiedyś. 
Rynek technologii, takich jak Robotyzacja Procesów Biznesowych (Robotic Process 
Automation) rośnie w tempie 20 procent rocznie i prawdopodobnie osiągnie wartość 5 
miliardów USD do 2024. 
Grupa wiekowa: SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
 

8. E-voting – szanse i zagrożenia głosowania przez internet mgr Patrycja Ściebior-Jońska, 

Uniwersytet Wrocławski - dostępny online w dniach 20-21 października na platformie 

YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Internet w naszym życiu służy do wielu różnych aktywności – pracy i rozrywki. Sprawdzamy w 
nim ciekawostki dnia codziennego, używamy by grać w gry. Obecnie nawet korzystamy by 
uczyć się zdalnie. Dlaczego więc nie wykorzystać go podczas wyborów samorządowych, 
parlamentarnych, prezydenckich czy do parlamentu europejskiego i nie głosować zdalnie? 
Jakie to niesie ze sobą ryzyko? Czy może być skuteczne i sprawić, że głosowanie będzie 
łatwiejsze? Przyjdź na wykład – spróbujemy sobie na te i wiele innych pytań o e-voting 
odpowiedzieć. 
Grupa wiekowa: SP kl. 7-8, szkoły ponadpodstawowe 

 

9. Magia chemii dla najmłodszych Kinga Halicka, Agnieszka Ciesiołkiewicz, Politechnika 

Wrocławska- dostępny online w dniach 20-21 października na platformie YouTube, kanał 

Centrum Kultury „Muza” . 

Pokazy "Magia chemii dla najmłodszych" stanowią możliwość wprowadzenia nawet 

najmłodszych dzieci w świat chemii, łącząc naukę ze świetną zabawą. Podczas występów 

https://zrobotyzowany.pl/katalog-firm/robotyzacja


zaprezentowane zostaną proste, efektowne i kolorowe doświadczenia, które mogą być nie 

tylko znakomitą atrakcją, lecz również inspiracją do zdobywania wiedzy, a wykorzystanie 

składników, które można znaleźć w domu, pozwoli dzieciom na przeprowadzenie części 

doświadczeń samodzielnie. 

Grupa wiekowa: przedszkole, SP kl. 0-3 

 

10. Armia rzymska w początkach cesarstwa ppłk dr Adam Szymanowicz, Akademia Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - dostępny online w dniach 20-

21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Pokaz multimedialny ukazujący żołnierzy rzymskich w okresie początków cesarstwa. 

Przedstawi nie tylko, jak wyglądały bitwy tego okresu, ale również codzienna służba 

ówczesnych legionistów. Dodatkową atrakcją będzie wystąpienie członka grupy 

rekonstrukcyjnej Legionu XXI Rapax, który zaprezentuje repliki elementów uzbrojenia i 

wyposażenia armii rzymskiej. 

Grupa wiekowa: SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

 

11. Największe zwycięstwa wojsk I Rzeczypospolitej ppłk dr Adam Szymanowicz, Akademia Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - dostępny online w dniach 20 

-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Pokaz multimedialny, który przenosi uczestników w czasy I Rzeczypospolitej. Krótkie 

wprowadzenie sytuacji geopolitycznej i wewnętrznej ówczesnego państwa polskiego. 

Organizacja Wojska Polskiego. Charakterystyka staropolskiej sztuki wojennej. Przyczyny 

sukcesów z wielokrotnie liczebniejszym przeciwnikiem. Najbardziej spektakularne zwycięstwa 

polskiego oręża. 

Grupa Wiekowa: SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

 

12. 10 Brygada Kawalerii w wojnie obronnej 1939 ppłk dr Adam Szymanowicz, Akademia Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu- dostępny online w dniach 20-

21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Pokaz multimedialny opisujący powstanie, organizację oraz szkolenie 10 Brygady Kawalerii 

dowodzonej przez legendarnego oficera Stanisława Maczka. Głównym tematem wystąpienia 

będzie jednak udział brygady w walkach w 1939 r. 

Grupa wiekowa: SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

 

13. Kreatywność w rozwiązywaniu problemów jako cecha dowódców wojskowych mjr dr Artur 
ZIELICHOWSKI, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - dostępny 
online w dniu 20 października godz. 11:00 na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury 
„Muza” . 
Warsztaty poświęcone kreatywności w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie w 

sytuacjach kryzysowych. 

Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

 

14. Czy stres nas motywuje czy niszczy? mgr Anna Apanasewicz-Grzegorczyk, Instytut 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN - dostępny online w dniach 

20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Stres w różnej formie jest obecny w życiu każdego znanego nam gatunku. To stres motywuje 
zwierzęta do ucieczki przed drapieżnikiem i do zdobycia pokarmu. Jednak ludzie współcześnie 
w Polsce nie musimy uciekać przed drapieżnikami i większość z nas na szczęście nie musi 



martwić się o pożywienie, a mimo to stres nadal nam towarzyszy. Mało tego jesteśmy bardziej 
zestresowani niż kiedykolwiek wcześniej. W trakcie wykładu dowiesz się jakie fizjologiczne 
zmiany zachodzą w naszym organizmie kiedy zaczynamy odczuwać stres. Spróbujemy się 
zastanowić kiedy stres może być motywujący, a kiedy wręcz przeciwnie zagraża naszemu 
zdrowiu. Poszukamy odpowiedzi dlaczego tak wiele osób w sytuacjach stresowych sięga po 
słodycze, chipsy, a niektórzy dorośli po papierosy i inne używki? Na koniec poszukamy 
zdrowych metod na radzenie sobie ze stresem i wypróbujemy niektóre z nich w ramach 
krótkich warsztatów. 
Grupa wiekowa: SP kl. 4-6, SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
 

15. Jak wiele możliwości mają bakterie by nas pokonać? dr hab. Marta Kaszowska, Instytut 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN- dostępny online w dniach 

20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Bakterie chorobotwórcze stosują wiele strategii w celu pokonania naszego układu 
odpornościowego, aby przeżyć i się rozmnożyć, co w konsekwencji dla nas, może prowadzić 
do rozwinięcia wielu groźnych chorób. Składniki zewnętrznej błony bakteryjnej, jak również 
niektóre wydzielane przez bakterie białka odgrywają kluczową rolę w bakteryjnej strategii 
podbicia makroorganizmu. Podczas wykładu mowa więc będzie o różnych strategiach 
wykorzystywanych przez patogenne bakterie do osiągniecia swojego celu – pokonania bariery 
naszego układu immunologicznego jak również o strategiach obronnych naszego układu 
immunologicznego wykorzystywanych do przeciwstawiania się tym bakteryjnym inwazjom. 
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
 

16. Światło zamiast antybiotyków mgr Marta Piksa, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 

im. Ludwika Hirszfelda PAN- dostępny online w dniach 20-21 października na platformie 

YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Mikroorganizmy towarzyszą ludziom od zarania dziejów, a ich obecność może być dla 
człowieka zbawienna lub niebezpieczna. Wśród drobnoustrojów zamieszkujących organizm 
Homo sapiens najliczniejsze są bakterie nie zawsze współpracujące z nami na takich zasadach 
jakbyśmy sobie życzyli. Najpowszechniejszym sposobem zwalczania tych niechcianych 
mieszkańców są antybiotyki, których powszechność doprowadziła do znacznego spadku ich 
skuteczności. W związku z tym naukowcy niestrudzenie poszukują alternatyw dla 
antybiotykoterapii i tak się stało, że znaleźli ją w świetle. Jeśli jesteście zainteresowani jak to 
możliwe to wysłuchajcie wykładu pod tytułem „Światło zamiast antybiotyków”. 
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa  
 

17. Tlen – cząsteczka, która zmieniła świat mgr Mateusz Noszka, Instytut Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN- dostępny online w dniach 20-21 października na 

platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Korzystając z wiedzy, z pogranicza biologii, chemii, medycyny i paleontologii uczestnik zapozna 
się z najnowszymi faktami dotyczącymi tlenu, pierwiastka, który odegrał kluczowe znaczenie 
dla powstania i ewolucji życia na Ziemi. Życiodajna cząsteczka, która utrzymuje nas przy życiu, 
również przyczynia się do starzenia organizmów, powstawania chorób i śmierci. 
Grupa wiekowa: SP kl. 4-6, SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
 

18. Zaszczepić się? Tak! Tak! Tak! dr hab. Marta Kaszowska, Instytut Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN- dostępny online w dniach 20-21 października na 

platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Szczepionki nie są takie straszne jak o nich niektórzy mawiają. Co by było gdyby ich nie było – 

aż strach pomyśleć! Obecnie szczepionki są jednym z najskuteczniejszych „pogromców” 

chorób. Co musi zawierać skuteczna szczepionka? Ile czasu potrzeba na opracowanie 



skutecznej szczepionki? Na który patogen jeszcze nie opracowano skutecznej szczepionki? 

Dlaczego to niekiedy takie trudne by wynaleźć skuteczną szczepionkę? Zapraszam do 

zaszczepienia się wiedzą! 

Grupa wiekowa: SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
  

19. Złe powietrze. O smogu i jego zabójczych skutkach dr Jolanta Artym, Instytut Immunologii i 

Terapii  Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN - dostępny online w dniach 20-21 

października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Wdech, wydech. Wdech, wydech. Oddychać musimy bez przerwy: kiedy pracujemy i kiedy się 
uczymy, kiedy rozmawiamy, odpoczywamy, jemy, a nawet kiedy śpimy. W powietrzu, które 
wdychamy jest tlen potrzebny naszym komórkom do produkcji życiodajnej energii. Niestety, 
w tym samym powietrzu znajduje się także dużo szkodliwych substancji: sadza (czyli pyły 
zawieszone, PM), gazy (tlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, ozon), związki organiczne 
(węglowodory aromatyczne, benzen, dioksyny) i metale ciężkie (ołów, kadm). Ich źródłem są 
kominy ciepłowni, fabryk i samochody, ale przede wszystkim nasze stare domowe piece – 
kopciuchy. To trujące powietrze, czyli smog rujnuje nam zdrowie. Sprzyja: zapaleniu, infekcjom 
oddechowym, alergiom, astmie, chorobie Parkinsona, demencji, chorobom układu krążenia, 
nowotworom, pogarsza rozwój nienarodzonego dziecka. Co roku w Polsce znika średniej 
wielkości miasto – to smog przedwcześnie zabija 45 tysięcy ludzi. 
Komu smog szkodzi najbardziej? Co możemy zrobić, żeby poprawić jakość powietrza? Czy w 

mieszkaniu jest bezpiecznie? Czy faktycznie najgorsze powietrze jest w Krakowie? Czy rośliny 

naprawdę oczyszczają powietrze? Dlaczego Niemiec wcale nie płakał za swoim starym 

dieslem? Jak najsłynniejszy smog na świecie, nazywany londyńskim, zabił w ciągu 5 dni aż 4 

tysiące osób? Na wykładzie słuchacze znajdą odpowiedzi na te i wiele innych pytań na temat 

trującego powietrza. 

Grupa wiekowa: SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
 

20. Czy komórki mysie posiadają gen świecącego białka zielonej fluorescencji? Analiza poziomu 
ekspresji genu białka GFP metodą PCR i elektroforezy mgr Aleksandra Strzykalska, mgr 
Honorata Zachary, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN 
- dostępny online w dniach 20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury 
„Muza” . 
Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) jest podstawową reakcją wykorzystywaną w biologii 
molekularnej do określania poziomu ekspresji białka na poziomie DNA. Analiza przedstawiona 
w filmie dotyczy białka zielonej fluorescencji (GFP) znajdującego się w mysich komórkach i 
zbadania jego obecności na poziomie DNA. Do wizualizacji otrzymanych produktów z reakcji 
PCR wykorzystana zostanie technika zwana elektroforezą, polegająca na rozdziale 
otrzymanych fragmentów DNA pod wpływem pola elektrycznego. 
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
 

21. Budowanie odporności psychofizycznej – techniki redukcji stresu mgr Beata Zając, Instytut  
Psychoedukacji i Medycyny Stylu Życia – Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT 
- dostępny online w dniach 20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury 

„Muza” . 

Podczas wykładu dowiemy się czym jest odporność psychofizyczna, jak ją wzmacniać, czym 

zajmuje się medycyna stylu życia, jak dokonać zmiany nawyków zdrowotnych i zredukować 

stres. 

Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

 



22. „Byłem fotoreporterem Powstania Warszawskiego”  Zbigniew Grochowski- dostępny online 

w dniach 20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Powstaniec Warszawski, któremu udało się udokumentować sceny z Powstania, opowie o 

tamtych dniach. Jeden z nielicznych żyjących obecnie fotoreporterów. 

Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

 

23. Czy można wytrenować mózg i jak koty pomogły wysłać człowieka w kosmos? mgr Anna 

Marków, psycholog - dostępny online w dniach 20-21 października na platformie YouTube, 

kanał Centrum Kultury „Muza” . 

O neuroplastyczności mózgu i wynalazku medycyny behawioralnej, który pozwala trenować 

umysł. W latach 60-tych za pomocą tego wynalazku heroiczny zespół astro-kotów wspomógł 

Amerykańską misję kosmiczną. 

Grupa wiekowa: SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

 

24. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - jak rozmawiać by udzielić wsparcia  mgr Anna Marków, 

psycholog- dostępny online w dniach 20-21 października na platformie YouTube, kanał 

Centrum Kultury „Muza” . 

Często obawiamy się kontaktu z osobą przeżywającą trudne chwile. Źródłem tego lęku jest 
niewiedza o tym jak przeprowadzić rozmowę, by udzielić wsparcia, jak przygotować się na 
emocje osoby cierpiącej, czego ona od nas oczekuje. 
Grupa wiekowa: SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

 

25. Lubin na pocztówkach z  XIX wieku Piotr Mulawka - dostępny online w dniach 20-21 

października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Nazywam się Piotr Mulawka. Jestem pasjonatem historii Dolnego Śląska. W 2020 roku 

wydałem książkę zatytułowaną "Spacer po dawnym Lubinie na pocztówkach z XIX i XX wieku”. 

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki chciałbym przybliżyć wszystkim zainteresowanym 

historię Lubina, Stolicy Polskiej Miedzi. Lubin ma długą i bogatą historię. Gród Stary Lubin był 

lokowany na prawie polskim już w 1170 roku przez Bolesława Wysokiego. Miasto leżało na 

skrzyżowaniu szlaków handlowych z Kijowa przez Wrocław do Magdeburga. Z kolei Lubin jako 

osadę na prawie magdeburskim lokowano w 1295 roku. Do XIV wieku Stary Lubin i Lubin były 

osobnymi miastami. Osada wchodziła w skład księstwa legnicko-brzeskiego do 1675 roku. 

Piastowie śląscy, zwłaszcza Ludwik I brzeski, zbudowali w Lubinie wiele obiektów, które 

przetrwały do naszych czasów: Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, kaplica św. Jadwigi, mury 

miejskie. Po śmierci ostatniego Piasta Jerzego Wilhelma miasto przejęli Habsburgowie. Z tego 

czasu pochodzi Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1683 roku usytuowany na 

Starym Lubinie. Od 1741 roku do 1918 roku miastem władali Hohenzollernowie. Zabytki z tego 

okresu, które szczęśliwie ocalały do naszych czasów, to: ratusz w Rynku, budynek głównej 

poczty, kamienice z XIX i XX wieku, wieża ciśnień. Później Lubin stał się częścią najpierw 

Republiki Weimarskiej, a później III Rzeszy do 1945 roku. Armia Radziecka wyzwoliła Lubin w 

1945 roku. Miasto w ponad 80% zostało zniszczone, a niektóre zabytki podpalono. W latach 60-

tych XX wieku władze socjalistyczne dokonały rozbiórki resztek zabytkowych obiektów i 

odbudowały Lubin w "nowym stylu". Z powierzchni Lubina zniknęły m.in. ruiny zamku 

piastowskiego, kamienice w Rynku, pałac Wirtembergów. Pocztówki z początku XX wieku 

obrazują miasto, którego już nie ma. Informują o jego przeobrażeniach i rozwoju, o życiu jego 

mieszkańców. Pokazują nieistniejące już dzisiaj fragmenty miejskiego pejzażu. Są również 



pamiątką dla lubinian, turystów i wszystkich zainteresowanych. Na spotkaniu chciałbym 

zaprezentować pocztówki z widokami dawnego Lubina. Opowiedzieć o przeszłości i zabytkach 

miasta. Przybliżyć mieszkańcom i osobom spoza Lubina historię piastowskiego grodu jakże 

zawiłą, bolesną a mimo wszystko ciekawą.  

Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

 

26. Warsztaty „Polska wielokulturowa” Robert Maciąg, Etnowarsztaty - dostępny online w dniach 

20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Choć wydawać by się mogło, że Polska to kraj jednolitej kultury to podróże po naszym kraju 

udowadniają, że jest zupełnie inaczej. 

W pobliżu Chocianowa mieszkają Łemkowie. 
Książkę „Mały Książę” można przeczytać po śląsku, mazursku, kaszubsku i w co najmniej 3 
innych gwarach i językach. 
Mieszkają u nas Litwini, Tatarzy, Grecy, Ormianie, Niemcy a wszyscy oni czują się i są Polakami. 
Istnieją tak ważne miejsca jak Grabarka o której mało kto na Dolnym Śląsku słyszał gdyż leży 
„po drugiej stronie Polski”. 
Zapraszam Was na warsztat o Polsce, w której można usłyszeć więcej niż jeden język, wierzyć 
w Boga na więcej niż jeden sposób, pisać nie tylko łacińskim alfabetem i wciąż być Polakiem i 
kochać „kraj nad Wisłą” 
Grupa wiekowa: SP kl. 4-6, SP kl. 7-8,  
 

27. Warsztaty Turcja | Wielka Ucieczka Wawelskiego Smoka  Robert Maciąg, Etnowarsztaty - - 

dostępny online w dniach 20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury 

„Muza” . 

Turcja to jeden z krajów leżących na trasie ucieczki Smoka Wawelskiego do Chin. 

I właśnie dlatego, poznamy Stambuł i jego najważniejsze zabytki, kulturę picia herbaty z 
„tulipanowych szklaneczek”, kilka wyjątkowych tradycji i .... symboli pojawiających się na 
tureckich dywanach. 
Dowiecie się dlaczego pojawiają się na nich wilki, skorpiony i barany. Dlaczego kobiety i smoki. 
I o co chodzi z tym „Złym Okiem”. A na koniec sami zrobicie taki kilim. Może nie z owczej wełny, 
a z papieru, ale za to z prawdziwymi  tureckimi wzorami… 
Grupa wiekowa: SP kl. 0-3, SP kl. 4-6, SP kl. 7-8 
 

28. Rzecz o korytarzach ekologicznych – Odra i inne… prof. Romuald Kosina, Biolog, Wydz. Nauk 

Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski - dostępny online w dniach 20-21 października na 

platformie YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

O wielkich rzekach i małych potokach, o ekosystemach bagien i wód, łęgach i olsach i ich 
bioróżnorodności, o pandemii nadkonsumpcji i naszej odpowiedzialności za „Zieloną Planetę”. 
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
 

29. Robot chirurgiczny da Vinci w czasach pandemii prof. Wojciech Witkiewicz, Akademia 

Medyczna we Wrocławiu - dostępny online w dniach 20-21 października na platformie 

YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Era robotyki medycznej przyczyniła się do popularyzacji mało inwazyjnych technik 
operacyjnych.  Roboty medyczne stosowane są z powodzeniem na całym świecie. Zabiegi 
operacyjne z wykorzystaniem robota da Vinci znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach 
medycyny (urologii, chirurgii, ginekologii, kardiologii). Główną zaletą robota da Vinci jest jego 
wysoka precyzja oraz ograniczenie działań niepożądanych podczas zabiegu.  



Dzisiejsze roboty to tzw. telemanipulatory wykonują polecenia lekarza, zwiększają precyzję 
wykonywania operacji małoinwazyjnych, zmniejszają uraz pooperacyjny.  
W czasie pandemii ich zastosowanie jest  ogromną szansą na zwiększenie bezpieczeństwa 
epidemiologicznego poprzez ograniczenie do minimum liczby obecnych do obsługi 
specjalistów.  
Grupa wiekowa: SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 

 
 

30. Laserowe odkrywanie sekretów komórki. O mikroskopii konfokalnej mgr Łukasz Pietras 

Uniwersytet Wrocławski - dostępny online w dniach 20-21 października na platformie 

YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Największą ludzką komórkę – komórkę jajową, można zobaczyć gołym okiem. Większość 
komórek można zobaczyć tylko w znacznym powiększeniu, ponieważ są 10-krotnie mniejsze 
od ziarenek piasku. W tych maleństwach zawiera się rozbudowana maszyneria, dzięki której 
żyjemy. Aby zobaczyć elementy składowe komórki należy zastosować już nie tylko znaczne, ale 
wręcz kosmiczne przybliżenie. Takie przybliżenie pozwala osiągnąć mikroskop konfokalny. 
Zapraszam na wykład połączony z pokazem, podczas którego zagłębimy się w komórkę. Pokażę 
wam jak wyglądają neurony, astrocyty, komórki serca, komórki nowotworowe. Zobaczycie 
organella komórkowe takie jak: jądro, cytoszkielet, lizosomy oraz mitochondria, również 
wykazujące aktywny ruch wewnątrz cytoplazmy.  
Grupa wiekowa: SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
  

31. Aromatyczne sekrety produkcji heterologicznej mgr Bartosz Budziak Uniwersytet Wrocławski 

- dostępny online w dniach 20-21 października na platformie YouTube, kanał Centrum Kultury 

„Muza” . 

Czy insulina może być wegańska? Jeszcze jak! Produkcja heterologiczna, czyli hodowle 
zmodyfikowanych genetycznie organizmów wytwarzających ludzkie białka i hormony 
pozwoliła na rezygnacje z wykorzystania zwierząt hodowlanych. Pozwoliło to na ograniczenie 
kosztów i poprawę jakości produktów. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną tajniki i 
możliwości produkcji heterologicznej na przykładzie bakterii Escherichia coli. Dowiedzą się 
Państwo jak stworzyć odpowiednie zmodyfikowane genetycznie bakterie, jak je hodować i jak 
poprawnie izolować pożądany produkt. 
Grupa wiekowa: SP kl. 4-6, SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
 

32. Hodowle komórkowe - poradnik jak zostać hodowcą w mikroskali mgr Daria Hajka 

Uniwersytet Wrocławski - dostępny online w dniach 20-21 października na platformie 

YouTube, kanał Centrum Kultury „Muza” . 

Hodowle komórkowe pozyskuje się poprzez pobranie zdrowej lub chorobowo zmienionej 

tkanki od pacjenta lub organizmu zwierzęcego. Hodowle komórkowe charakteryzują się tym, 

że komórki pochodzące z pobranej tkanki utrzymywane są przy życiu poza organizmem 

dawcy, dzięki odpowiednim warunkom laboratoryjnym. Dzięki poradnikowi jak zostać 

hodowcą w mikroskali dowiedzą się Państwo w jaki sposób pozyskuje się tkanki do hodowli, 

jak zapewnić komórkom w hodowli odpowiednie warunki do rozwoju, jakie wyróżniamy typy 

hodowli, w jakich badaniach używa się hodowli komórkowych oraz jakie to daje możliwości.    

Grupa wiekowa: SP kl. 4-6, SP kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli 
 


