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24 maja  � ŚRODA
ścieżKa aRTYSTYcZNa  

↘�12:00-16:00
Decoupage dla każdego  

- z nami zrobisz coś fajnego!
mgr Ewa Kaniewska-Mackiewicz 

ul.�Garbary�2,�sala�E002

ścieżKa humaNiSTYcZNa

↘�11:00-12:00
Własna firma-fakty i mity

Justyna Ratajczak  
– Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

ul.�Garbary�3,�bud.�G,�sala�G202

↘��11:00-12:30
Zwiedź wystawę  

z kuratorem i eksperymentuj  
- oprowadzanie po ekspozycji  

„Zabawy ze sztuką”
Natalia Szczerbińska

Muzeum�Okręgowego�w�Bydgoszczy� 
im.�L.�Wyczółkowskiego,�Spichrze�nad�Brdą,� 

ul.�Grodzka�7-11,�sale�muzeum

ścieżKa NauK O ZDROWiu

↘�09:00-11:00��
Pomiar składu ciała  

i poradnictwo dietetyczne
dr inż. Anna Długosz

Akademickie�Centrum�Medyczne� 
ul.�Naruszewicza�11,�budynek�K,�III�p.,�gab.�2

↘�11:00-12:30
Szaleństwo na rolkach 

Margaryta Boiko
ul.�Garbary�2,�boisko

↘�11:30-13:00
archery tag

Maciej Olech
ul.�Garbary�2,�półwysep

↘�15:00-16:30
Nauka plywania motorówką 

dr Oleksander Skaliy
ul.�Garbary�2,�nabrzeże

↘�16:40-17:40
mali-duzi koszykarze
mgr Grzegorz Skiba

ul.�Garbary�2,�Hala�Sportowa

ścieżKa NauK ściSŁYch  
↘�11:00-11:50
↘�12:00-12:50

 Paradoksy, sofizmaty  
i ciekawostki matematyczne

dr inż. Dariusz Buchaniec
ul.�Garbary�2,�sala�A106

ścieżKa SPOŁecZNa

↘�10:00-11:30
Stygmat gry planszowej

mgr Łukasz Juszczak
ul.�Naruszewicza�11,�sala�K109

↘�11:30-12:30
FaShiON maP 

- Twoja mapa stylu
Magdalena Andler

ul.�Naruszewicza�11,�sala�K107

↘�14:00-16:00
co powinieneś wiedzieć  

o agresji i przemocy w sieci?
mgr Ewa Kaniewska-Mackiewicz
ul.�Naruszewicza�11,�sala�K107

ścieżKa TechNicZNa

↘�11:00-12:30
autocaD  

dla początkujących
mgr inż. Dominika Soboczyńska

ul.�Garbary�2,�sala�C115P

↘�12:00-13:30
Budujemy  

i programujemy roboty 
mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz
ul.�Garbary�2,�sala�B-109P(P-7)

_________________________________________

25�maja  � CZWARTEK
ścieżKa aRTYSTYcZNa

↘�11:00�-�12:00
↘�12.30�-�13.30

Be cReaTiVe. 
Znikające obrazy

mgr Marek Noniewicz
Akademicka�Przestrzeń�Kulturalna,� 

ul.�Królowej�Jadwigi�14,�Muzeum�Fotografii

↘�11:00�-�13:00
Origami  

- zaczarowany świat papieru
Danuta Chiberska

ul.�Naruszewicza�11,�sala�K105

↘�12:00�-�13:00
Sami swoi.  

Na planie i za kulisami  
komedii wszech czasów! 

Dariusz Koźlenko 
ul.�Naruszewicza�11,�sala�K001

ścieżKa humaNiSTYcZNa

↘�10:00�-�16:00
Wystawa iPN  

- Polska Walcząca
Piotr Wiejak  

- Instytut Pamięci Narodowej  
Delegatura w Bydgoszczy

ul.�Naruszewicza�11

↘�11:30�-�13:00
Zwiedź z nami exploseum 

– obowiązkowy punkt 
na mapie turystycznej w 2017 roku

Natalia Szczerbińska
Muzeum�Okręgowego�

im.�Leona�Wyczółkowskiego�w�Bydgoszczy� 
–�Exploseum

ścieżKa NauK O ZDROWiu

↘�09:00�-�11:00
"Na zdrowie Panów!"  
- bezpłatnie badanie  

markeru nowotworu prostaty (PSa)
Laboratorium Medyczne  

"Vitalabo" 
Akademickie�Centrum�Medyczne,� 

ul.�Naruszewicza�11,�budynek�K,�III�piętro

↘�10:00�-�11:30
Smocze łodzie 

dr Oleksander Skaliy
mgr Grzegorz Skiba

ul.�Garbary�2,�nabrzeże

↘�10:00�-�11:30
cSi- prawda i mity

dr Jakub Czarny  
- Instytut Genetyki Sądowej  

w Bydgoszczy
ul.�Naruszewicza�11,�sala�K001

↘�11:00�-�12:30
archery tag

Maciej Olech
ul.�Garbary�2,�półwysep

↘�11:00�-�14:00
Kynoterapia  

- edukacja i terapia  
z udziałem psów

Hanna Wojciechowska
ul.�Garbary�2,�kampus

↘�11:00�-�13:00
Futsal

mgr Martyna Musiałowska 
ul.�Garbary�2,�hala�sportowa

↘�12:00�-�13:30�-�Goalball
↘�16:00�-�17:30�-�Boccia

aktywność Sportowa  
Osób z Niepełnosprawnościami  

- Goalball / Boccia 
Mikołaj Piekut

ul.�Garbary�2,�hala�sportowa

↘�13:00�-�15:30
DRZWi OTWaRTe  

akademickiego centrum medycznego
Adrianna Szuflicka, Lekarze Specjaliści
Akademickie�Centrum�Medyczne,� 

ul.�Naruszewicza�11

↘�13:00�-�16:00
Przeprawa przez rzekę  

na linie 
dr Oleksander Skaliy 

ul.�Garbary�2,�nabrzeże

↘�13:00�-�14:30
Szaleństwo na rolkach 

Olesia Us
ul.�Garbary�2,�boisko�

↘�13:30�-�15:30
Goalball

mgr Martyna Musiałowska
ul.�Garbary�2,�hala�sportowa

Na�wszystkie�zajęcia�obowiązują�zapisy�na�www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl



↘�14:00�-�16:00
Dlaczego mężczyźni żyją krócej?   

- Punkt widzenia lekarzy specjalistów:  
chirurga, kardiologa, onkologa, urologa 

Prof.  dr hab. n. med. Zbigniew Wolski 
prof. dr hab. n. med. Aleksander Goch 

prof.  dr hab. n. med.  Stanisław Molski 
dr n.  med.  Tomasz Mierzwa
prof. dr hab. Zbigniew Wolski 

Akademicka�Przestrzeń�Kulturalna,� 
ul.�Królowej�Jadwigi�14,�sala�widowiskowa

ścieżKa NauK ściSŁYch

↘�12:00�-�12:50
Zabawy z optyką

Natalia Szczerbińska 
Muzeum�Okręgowego�w�Bydgoszczy� 

im.�L.�Wyczółkowskiego,�Spichrze�nad�Brdą,� 
ul.�Grodzka�7-11,�sale�muzeum

ścieżKa SPOŁecZNa

↘�09:00�-�12:30
Dzień Otwarty Biura  

ds Osób Niepełnosprawnych 
Mikołaj Piekut 

ul.�Garbary�3,�sala�G004

↘�12:00�-�13:30
hera czarodziejka z moich snów
mgr Ewa Kaniewska-Mackiewicz

ul.�Garbary�2,�sala�A107

↘�12:00�-�13:30
Pokaz z psem służbowym - Jak zachować się 

wobec obcego, groźnego psa?
starszy inspektor Zbigniew Białkowski 

ul.�Garbary�2,�sala�E002

↘�15:30�-�16:00��
Skarga  

w postępowaniu administracyjnym
doktorant Karolina Muzyczka
ul.�Naruszewicza�11,�sala�K105

↘�16:00�-�17:30
Dar edukacji ucznia z zespołem aspergera

mgr Ewa Kaniewska-Mackiewicz
ul.�Naruszewicza�11,�sala�K109

ścieżKa TechNicZNa

↘�09:20�-�10:50
Satelitarne systemy pozycjonowania

dr inż. Wojciech Zalewski
ul�Garbary�3,�sala�G207P

↘�10:00�-�12:00
Okularografia dla każdego. czy to możliwe?

Prof. Piotr Szymański 
ul.�Garbary�3,�sala�G�107

↘�10:00�-�11:30
Budujemy i programujemy roboty

mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz
ul.�Garbary�2,�sala�B104P

↘�10:00�-�12:00
Gra w budownictwo  

- planszówkowy zawrót głowy
mgr inż. Dominika Soboczyńska

ul.�Garbary�3,�sala�G108

� ↘�10:00�-�11:00
↘�11:30�-�12:30
↘�13:00�-�14:00

Zrób to sam, czyli drukarka 3D w akcji
mgr inż. Tomasz Ocetkiewicz
ul.�Garbary�2,�sala�B109P�(P-7)

↘�11:00�-�11:50
↘�12:00�-�12:50

Komputerowe modelowanie wybranych 
elementów konstrukcji

dr inż. Dariusz Buchaniec
Ul.�Garbary�2,�sala�B203P

↘�13:00�-�14:00
Odkrywamy świat małego Budowlańca

mgr inż. Dominika Soboczyńska
ul.�Garbary�2,�sala�D003

↘�13:00�-�15:00
Secesyjna Bydgoszcz  

- wycieczka po ulicy cieszkowskiego
Klaudia Wiechecka 

ul.�Cieszkowskiego�1,�m.1

_________________________________________

26�maja  � PIĄTEK
ścieżKa aRTYSTYcZNa

↘�09:30�-�11:00
Be cReaTiVe.  

Recykling obrazu, warsztaty artystyczne
dr Natalia Mrozkowiak

dr Marta Ipczyńska 
Akademicka�Przestrzeń�Kulturalna,� 
ul.�Królowej�Jadwigi�14,�galeria

↘�10:30�-�12:00
Be cReaTiVe.  

Warsztaty z produkcji dźwięku,  
miksu oraz masteringu

inż. Rafał Skiba - 21 Music Studio
Akademicka�Przestrzeń�Kulturalna,� 

ul.�Królowej�Jadwigi�14

↘�11:00�-�13:00
Be cReaTiVe. Warsztaty cyjanotypii

mgr Marek Noniewicz
Akademicka�Przestrzeń�Kulturalna,� 

ul.�Królowej�Jadwigi�14,�Muzeum�Fotografii

↘�11:00�-�13:00
Origami - zaczarowany świat papieru

Danuta Chiberska 
ul.�Garbary�3,�s.�H�003

↘�12:00�-�13:20
Jak utrwalić wspomnienia  

czyli historia mówiona w obiektywie
Piotr Wiejak 

Instytut Pamięci Narodowej  
Delegatura�w�Bydgoszczy,�

ul.�Naruszewicza�11,�s.�K104

↘�12:00-14:00
Spotkanie z michałem Dobrzyńskim  

- prezentacja twórczości
Michał Dobrzyński

ul.�Naruszewicza�11,�aula�K001

ścieżKa humaNiSTYcZNa

↘�09:00�-�11:00
Wariacje leśmianowskie  

- warsztaty plastyczne  
inspirowane poezją Leśmiana

Klaudia Wiechecka
ul.�Garbary�2�sala�A105�

↘�11:00�-�12:00
Be cReaTiVe. Kulturalni w sieci  

– wstęp do krytyki filmowej
dr Magdalena Wichrowska 
ul.�Garbary�2,�s.�C115P

↘�16:00�-�18:00
Jak nas widzą inni?  

Stereotypy polsko-niemieckie 
prof. WSG dr Marek Chamot

ul.�Garbary�2,�s.�A110

ścieżKa NauK O ZDROWiu

↘�11:00�-�14:00
Kynoterapia  

- edukacji i terapia z udziałem psów
Hanna�Wojciechowska
ul.�Garbary�2,�kampus

↘�11:00�-�13:00��
Szaleństwo na rolkach 

Boiko Margaryta
ul.�Garbary�2,�kampus

↘�11:30�-�12:30
Nordinc walking  seniorzy  

mgr Marta Grzelczak
ul.�Garbary�2,�zbiórka�przy�hali�sportowej

↘�11:30-12:30�
Zumba

Emilia Okońska, Olesia Us 
ul.�Garbary�2,�hala�sportowa

↘�13:00-14:30
Boccia

Olesia Us
ul. Garbary 2

↘�13:00-15:30
DRZWi OTWaRTe  

akademickiego centrum medycznego
Adrianna Szuflicka, Lekarze Specjaliści
Akademickie�Centrum�Medyczne,� 

ul.�Naruszewicza�11

ścieżKa NauK ściSŁYch  
↘�14:00�-�14:30
↘�14:40�-�15:10
↘�15:20�-�15:50

Naukowy escape Room
mgr inż. Dominika Soboczyńska

ul.�Garbary�2,�s.�D002

ścieżKa PRZYRODNicZa

↘�18:00�-�20:00
Zamień kuchnię w browar  

- piwowarstwo domowe krok po kroku
dr Magdalena Bergmann
ul.�Garbary�3,�s.�G108

Na�wszystkie�zajęcia�obowiązują�zapisy�na�www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl



ścieżKa SPOŁecZNa

↘�09:00�-�10:30
Jak wygląda praca kryminalistyka  

- warsztat z walizką kryminalistyczną
mgr inż. Marek Grabowicz 

- technik kryminalistyczny, Policja 
ul.�Garbary�2,�s.�D002

↘�10:00-12:00
euro-mobilni: młodzi w europie

mgr Joanna Wojtowicz 
- Centrum Europejskie  
im. Roberta Schumana

ul.�Naruszewicza�11,�s.�K107

↘�10:30-12:30
Dziedzictwo kulturowe Polski

Marlena Pawlikowska
ul.�Garbary�2,�s.�H�103

↘�11:00�-�13:00
Twoje decyzje kształtują świat  

- młodzi konsumenci  
w czasach globalizacji

dr Magdalena Bergmann 
ul.�Garbary�2,�sala�A104

↘�12:00-13:30
Działania Straży miejskiej  

na rzecz społeczności lokalnej
starszy�inspektor�Zbigniew�Białkowski��

ul.�Naruszewicza�11,�s.�K101

↘�12:00-14:00
Wewnętrzne i globalne wyzwania  

oraz tendencje zmian skali procesów  
importowo-eksportowych Polski  

w wirtualnych  
łańcuchach dostaw żywności 

Prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski
ul.�Garbary�3,�sala�G108

↘�12:30-14:00
Relaksacja 

w profilaktyce i terapii
mgr Ewa Kaniewska-Mackiewicz

ul.�Garbary�2,�s.�A�108

↘�17:00-18:00
QuO VaDiS POLSKa GOSPODaRKO?  

– o pętli zadłużenia i jej konsekwencjach
Prof. dr hab. Aneta Zelek  

- Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 
w Szczecinie   

Akademicka�Przestrzeń�Kulturalna,� 
ul.�Królowej�Jadwigi�14,�sala�widowiskowa

ścieżKa TechNicZNa

↘�09:00�-�10:00
Kosztorysowanie w budownictwie

mgr inż. Łukasz Jędrzejczyk 
Zespół�Szkół�Budowlanych,� 
ul.�Pestalozziego�18,�s.201

↘�10:00�-�11:00�
↘�11:30�-�12:30
↘�13.00�-�14:00�

Szkoła pilotażu drona
dr inż. Jacek Gospodarczyk 
ul.�Garbary�2,�hala�sportowa�

↘�12:00�-�14:00
Obrazy przestrzenne  

- warsztaty rzeźbiarsko-plastyczne  
rozwijające wyobraźnię przestrzenną

mgr inż. Marta Wdowiak
ul.�Garbary�2�sala�A105�

↘�16:00�-�17:30
Revit - projektowanie budynków

mgr inż. arch.  
Bogna Wojciechowska-Bollin 
ul.�Naruszewicza�11,�sala�K108

_________________________________________

27�maja  � SOBOTA

ścieżKa humaNiSTYcZNa

↘�11:00�-�18:00
Ludzie i Technika  

- Oferta Szlaku Wody,  
Przemysłu i Rzemiosła  
Teh2O w Bydgoszczy

Pracownicy Muzeum Okręgowego  
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

Wyspa�Młyńska��

↘�14:00�-�15:00�
Pokazy kulinarne połączone  
z warsztatami kulinarnymi 

Szkoła Języków Obcych
Wyspa�Młyńska��

↘�16:00�-�17:00
Karaoke w róznych językach

Szkoła Języków Obcych
Wyspa�Młyńska��

ścieżKa NauK O ZDROWiu

↘�10:00�-�12:00
Prezenty od rodziców dla dzieci.  

Zachowania prozdrowotne 
Olga Wysocka

ul.�Naruszewicza�11,�s.�K109

↘�11:00�-�14:00
Kynoterapia  

- edukacja i terapia z udziałem psów
Hanna Wojciechowska 

Wyspa�Młyńska

↘�11:00-18:00�
alpakoterapia  

- edukacja i terapia z udziałem alpak
Niepubliczny Ośrodek Edukacji  

"Adeptus" 
Wyspa�Młyńska

ścieżKa SPOŁecZNa

↘�10:00�-�18:00
Wiosenne animacje  
plastyczno-ruchowe  

dla dzieci
mgr Ewa Kaniewska-Mackiewicz

Wyspa�Młyńska

↘�11:00�-�16:00
Zabawy i konkursy  

ze słonikiem albertem
mgr Małgorzata Kerl

Wyspa�Młyńska

↘�12:00�-�16:00
Stoisko europejskie 

Punktu informacji europejskiej  
europe Direct – Bydgoszcz  

i eurodesk
mgr Joanna Wojtowicz 
 - Centrum Europejskie  
im. Roberta Schumana

Wyspa�Młyńska

Na�wszystkie�zajęcia�obowiązują�zapisy�na�www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl


