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WYKAZ PROJEKTÓW PIKNIKOWYCH UMCS 

 

 

Wydział Artystyczny UMCS 

 

1. Pokaz wydruków i aplikacji na papierze i materiale wykonanych techniką sitodruku 

– dr Amadeusz Popek 

 

Zapraszam na pokaz wydruków i aplikacji wykonanych przy pomocy sitodruku zarówno na 

materiale, torbach, koszulkach, jak też na papierze. Zamierzam zaprezentować wybrane prace 

wykonane technologią serigraficzną o tematyce związanej m.in. z miastem Lublin. Pokazane 

zostaną torby lniane zawierające aplikacje wektorowe i inne. Prace będą eksponowane na 

sztalugach, jak też wieszakach. Tuż obok pokazana będzie również matryca i klisza, które są 

niezbędne do wydrukowania podobnych wzorów. Przewiduję co najmniej 10 przykładów w foto-

ramach.  

 

Wydział Chemii UMCS 

 

2. Kolorowa chemia – dr Zofia Kloc 

 

Podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego Studenckie Koło Naukowe BIOAKTYWNI z UMCSu 

zaprasza na warsztaty z preparatyki kosmetyków, podczas których każdy z uczestników będzie 

mógł wykonać pod okiem studentów własny krem do rąk, balsam do ust czy mydełko i zabrać je 

ze sobą do domu. Do zobaczenia! :-) 

 

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS 

 

3. Od grzybni do kłębka, czyli synteza barwników przy udziale grzybów – dr Jolanta 

Polak  

 

Czy grzyby można tylko jeść? Czy grzyby można hodować w probówce? Czy grzyby mogą 

produkować barwniki? Na te i pewnie wiele więcej pytań znajdziemy odpowiedź podczas 

Pikniku Naukowego. Każdy zainteresowany będzie mógł wytworzyć bardzo kolorowy barwnik 

za pomocą biomasy grzybów. Będzie mógł także zabarwić wełnę barwnikiem przez siebie 

wytworzonym. I na pewno będzie mógł się poczuć prawdziwym badaczem biotechnologiem, 

który bezbarwny płyn zamienia w bajecznie kolorowy roztwór. Serdecznie zapraszamy. 

 

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS 

 

4. Filozofia na wesoło – dr Monika Baczewska-Ciupak 

 

Już w zamierzchłych czasach wiedziano, że myśli, uczucia i przekonania rzeźbią mimikę naszej 

twarzy. A Ty? Do kogo jesteś bardziej podobny? Platona, Św. Tomasza czy Kanta? Być może 



Twoje poglądy pokrywają się z tym, co sądził Sokrates? Zapraszamy na stoisko Wydziału 

Filozofii i Socjologii UMCS każdego, kto chciałby odkryć w sobie podobieństwo do któregoś z 

największych myślicieli w dziejach świata. Nasz karykaturzysta obali powszechny stereotyp 

mówiący, że filozof to jedynie zadumany nad sensem życia człowiek. Każda narysowana osoba 

otrzyma swoją karykaturę w prezencie! :-) 

 

5. Jakim jesteś filozofem? Gra filozoficzna – mgr Krzysztof Rojek 

 

Czy miałeś kiedyś wrażenie, że Twoje słowa już kiedyś wypowiedział ktoś bardzo mądry? A 

gdybyś mógł wybrać swoje ulubione zdanie i dzięki niemu poznać, który z wielkich filozofów 

myślał podobnie? Być może Sokrates, Platon, a może Kartezjusz lub Pascal myśleli właśnie tak, 

jak Ty! Przekonaj się, jaki filozof czai się w Tobie i jak wiele miał światu do zaoferowania... 

 

6. Obudź swą kreatywność! – dr Dorota Tymura 

 

Kreatywność to właściwość, jaką posiada każdy z nas. Wystarczy ją jedynie pobudzić 

właściwym impulsem, by odkryć w sobie pokłady twórczego myślenia i działania. Jedną z 

najlepszych form pobudzania kreatywności są gry i zabawy. Stanowią wyśmienitą propozycję 

działania dla każdego. Taka forma aktywności pomaga w rozwijaniu talentów, uczy 

samodzielnego myślenia, rozwija i kształtuje charakter. Odwiedź nas zatem na Pikniku 

Naukowym a w atmosferze niezapomnianej zabawy obudzisz w sobie twórczy potencjał :-) 

 

7. Portret filozoficzny – mgr Liliana Kozak 

 

Poglądy rzeźbią mimikę twarzy – ma na nią wpływ nasza intelektualna praca. Działa na nas 

słowo i obraz. Czytając teksty filozofów i patrząc na ich portrety, zastanawiamy się nad 

podzielanymi przez nich wartościami, a także porównujemy ich poglądy z naszymi. Także 

portrecista, patrząc na osobę i twarz wybranego filozofa, może zauważyć i podkreślić 

podobieństwo mimiki. Bądź filozofem! Wybierz radość epikurejczyków, dystans stoików lub 

wizjonerski niepokój Baudrillarda – jednego z prekursorów idei „życia w świecie matrix”. 

Odkryj w swojej twarzy kulturową spuściznę, a być może także myśli, które dopiero zapiszą się 

na kartach filozofii. Każda narysowana osoba otrzyma swój portret w prezencie! :-) 

 

8. Test kreatywności – dr Dorota Tymura 

 

Kreatywność to forma ludzkiej aktywności, która prowadzi do powstawania innowacyjnych 

pomysłów oraz rozwiązań. Nie jest ona wyłącznie darem czy  talentem, jaki posiada jedynie 

część ludzkości. Kreatywności można się nauczyć i wyćwiczyć ją we właściwym dla siebie 

kierunku. Pierwszym krokiem powinna być jednak właściwa samoocena, jaką oferuje test 

kreatywności. Wystarczy poświęcić jedynie kilka minut na jego rozwiązanie, by poznać 

dziedzinę, w której przejawiamy największe zdolności. Odwiedź nas zatem na Pikniku 

Naukowym a poprzez test wskażemy Ci najlepszą drogę samodoskonalenia się :-) 

 

 

 

 

 



Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS 

 

9. W szponach uzależnienia, czyli kto tu rządzi... –  mgr Katarzyna Korona 

 

Koło Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS zaprasza wszystkich zainteresowanych 

wzbogaceniem swojej wiedzy na temat uzależnień. Przy naszym twórczym stoisku będzie istniała 

możliwość przekonania się, kto lub co sprawuje kontrolę nad naszym zachowaniem i życiem. 

Wiedzę teoretyczną i przekonania będzie można zweryfikować w toku praktycznych aktywności 

(z wykorzystaniem elementów dramy i nowoczesnych pomocy – alkogogle i narkogogle. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy i podjęcia walki nad świadomym przejęciem kontroli nad 

własnym życiem... Do zobaczenia na Pikniku Naukowym. 

 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS 

 

10. Ergometr wioślarski dla każdego – lic. Rafał Walczyk  

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących sprawdzić swoją kondycję na warsztaty poświęcone 

dość wymagającej, ale stanowiącej prawdziwe wyzwanie dyscyplinie sportu... ergometr 

wioślarski czeka! Poczuj się jak na prawdziwych zawodach! ;-) Do zobaczenia. 

 

11. Historia lubelskiego sportu – AZS na przestrzeni lat– lic. Rafał Walczyk  

Wystawa fotograficzna poświęcona historii lubelskiego sportu w tym historii AZS w Polsce. 

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko wszystkie zainteresowane osoby. 

 

12. Papier, nożyce, kamień – lic. Rafał Walczyk 

 

Zapraszamy serdecznie na warsztaty gry w papier, nożyce, kamień czyli w grę, w którą grali 

wszyscy. Ta prosta, ale jednocześnie ciekawa gra powstała w Chinach, najprawdopodobniej już 

na początku II wieku naszej ery i była popularnym sposobem na rozwiązywanie drobnych 

sporów. Na naszym stoisku poznasz najważniejsze zasady i dowiesz się jak wygrać. ;-) 

 

13. SzachMistrz. Poznaj grę królów – lic. Rafał Walczyk 

 

Szachy – rodzina strategicznych gier planszowych rozgrywanych przez dwóch graczy na 64-

polowej szachownicy, za pomocą zestawu bierek (pionów i figur). Popularnie, choć 

nieprecyzyjnie, szachami nazywa się również wspomniane bierki. Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski uznaje szachy za dyscyplinę sportu. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chcące 

poznać zasady gry w szachy. Uwaga! Na naszym stoisku będzie można zmierzyć się z Maciejem 

Koziejem – Mistrzem Świata Amatorów w Szachach 2017, certyfikowanym instruktorem 

Polskiego Związku Szachowego oraz mistrzem Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. 

Pan Maciej Koziej jest również absolwentem lingwistyki stosowanej na UMCS i byłym 

reprezentantem sekcji akademickiej szachów AZS UMCS Lublin.  

 

 

 

 



Centrum Promocji UMCS 

 

14. Rola Uniwersytetu a idea kształcenia przez całe życie – mgr Beata Wielowińska-

Pawlak 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie 

Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę 

kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na 

wiedzy. Pracownicy UMCS prowadzą badania, które mają istotny wkład w rozwój nauki i 

gospodarki, a także działalność popularyzatorską i kulturalną, tym samym wspierając również 

rozwój Lublina i województwa lubelskiego. Misją Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie jest kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności 

niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej. Wyróżnia nas wszechstronna 

oferta edukacyjna, przygotowana na bazie wieloletnich doświadczeń i konsultacji z otoczeniem 

zewnętrznym. Prowadzimy kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale 

Zamiejscowym w Puławach, na ponad 80 kierunkach studiów I i II stopnia i jednolitych 

magisterskich oraz ponad 250 specjalnościach. Działamy zgodnie z ideą uczenia się przez całe 

życie, kierując swoją ofertę nie tylko do studentów, ale także do innych grup odbiorców, 

będących na różnych etapach kształcenia. Wspieramy zarówno rozwój dzieci (Uniwersytet 

Dziecięcy UMCS), jak i młodzieży (program szkół partnerskich, spotkania, warsztaty i zajęcia w 

szkołach), a także osób dorosłych (studia podyplomowe i doktoranckie, kursy, szkolenia 

zawodowe, językowe, branżowe i inne), jak i osób starszych (Uniwersytet Trzeciego Wieku). 

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego. 

 

Uniwersytet Dziecięcy UMCS 

 

15. Wiedza to Wolność – naukowa zabawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 

– mgr Anna Bukowska 

 

Wiedza to wolność. Wolność wyboru. Im więcej będziecie wiedzieć i umieć, tym większą 

będziecie mieli swobodę wyboru swojej przyszłości. 100 lat temu nasza Ojczyzna odzyskała 

niepodległość. W czasie zaborów nie wszystkie polskie dzieci mogły się uczyć. Dzisiaj 

Uniwersytet Dziecięcy UMCS zaprasza Was do wspólnej przygody z nauką, która jest 

porywająca i ciekawa. Jest też kluczem do Waszej wolności w dorosłym życiu. Odwiedźcie nasze 

stoisko podczas Pikniku Naukowego, a przekonacie się, że warto wspólnie eksperymentować. 

Razem z nami będą nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Edukacja 3.0 i ich roboty. Zapraszamy też 

do strefy gier planszowych i edukacyjnych „ALEXANDER”. 

 

16. Roboty i LEGO – EDUKACJA 3.0 i Uniwersytet Dziecięcy UMCS – mgr Anna 

Bukowska 

 

Uniwersytet Dziecięcy UMCS zaprasza Cię na pasjonujące spotkanie z różnymi rodzajami 

robotów. Nasi Przyjaciele ze Stowarzyszenia Edukacja 3.0 pomogą Ci poznać tajemnice i 

możliwości robotów. Jeżeli spodobają Ci się nasze roboty, będziesz mógł zapisać się na 

warsztaty z robotyki i Minecrafta, które Uniwersytet Dziecięcy UMCS przygotował dla 

pasjonatów robotów i gier. A jeszcze jak dodamy do tego klocki LEGO, zabawa gwarantowana. 

Do zobaczenia na Pikniku Naukowym LFN! :-) 


