
5-8 października 2016, Gdynia 

5-8 października 2016 
Pomorski Park  Naukowo-Technologiczny Gdynia 



REGIONALNY 
FESTIWAL NAUKOWY 
E(X)PLORY w Bydgoszczy 

22 kwietnia 2016 
 
IDEA Przestrzeń Biznesu 
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6  

Środa 5 października 10:00-14:30  

Program Festiwalu Naukowego E(x)plory „Nauka i Sport” 

dla uczniów gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych 

 
   



Festiwal Naukowy E(x)plory „Nauka i Sport” 
PROGRAM środa 5.10.2016 

 GODZINY PARTER – PRZESTRZEŃ OTWARTA PARTER – PRZESTRZEŃ OTWARTA 
 

EXPERYMENT 
 

SALA KINOWA SALA LAZUROWA 

9:00 10:00 

POKAZ SCIENCE SHOW  
9:00-9:45 

Nieobliczalny naukowiec 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

10:00 10:30 
 

STOISKA NAUKOWE 
 

10:00-14:30 
  

Ścieżki naukowe E(x)plory - przejdź 
całą ścieżkę rozwiązując zadania i 

poznawaj razem z E(x)plory 
niezwykły świat nauki! 

 
Wydział Fizyki  

Technicznej i Matematyki 
Stosowanej 

 
Koło Naukowe Studentów Fizyki 

 
Fundacja Sport na Zdrowie 

 
Snappy Ideas, czyli wyjątkowy 

rower trójkołowy! 
 

Poznaj deskorolki Fellow 
Skateboards! 

 
Towarzystwo Sieci Naukowej 

Prawa Sportowego  
 

Koło Naukowe Mechanik 

WARSZTAT 
10:00-10:40 

NUREK 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

WYCIECZKA 
10:00-11:00 

Pięciobój Experymentu 

WYKŁAD  
10:00-10:30 

Kanapowy pożeracz frytek a IQ 
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz  

WYKŁAD 
10:00-10:45 

Ile prawa w sporcie? 

10:30 11:00 

PANEL DNIA 
 10:45-11:45 

Spotkanie z Remkiem Siudzińskim 
Ultrakolarzem i dyskusja Sportowo-

Naukowa 

11:00 11:30 
WYCIECZKA 
11:00-12:00 

Pięciobój Experymentu 
 

WARSZTAT 
11:00-11:40 

NUREK 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

11:30 12:00 

12:00 12:30 
WARSZTAT 
12:00-12:40 

NUREK 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

WYCIECZKA 
12:00-13:00 

Pięciobój Experymentu 
12:30 13:00 

13:00 13:30 
WARSZTAT 
13:00-13:40 

Programowanie robotów 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

WYCIECZKA 
13:00-14:00 

Pięciobój Experymentu 
 

WYKŁAD 
13:00-14:00 

O treningu sportowym 
Gdyńskie Centrum Sportu 

13:30 
 

14:00 
 

14:00 15:00 

WARSZTAT 
14:00-14:40 

Programowanie robotów 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

WYCIECZKA 
14:00-15:00 

Pięciobój Experymentu 



Opis atrakcji 
5.10.2016  (środa) 

WARSZTAT 13:00-13:40; 14:00-14:30 
Programowanie robotów Akademia Edukacji Kreatywnej 

Pokaz prezentuje zagadnienia związane ze 
spalaniem gazów, optyką, mechaniką oraz 
przemianami fazowymi substancji. Prowadzący 
wykorzystują oprócz profesjonalnego sprzętu 
laboratoryjnego również rzeczy znajdujące się 
w każdym domu m. in. odkurzacz, jajka, butelki, 
miski. Pokażemy, że nauka może być niezwykle 
ciekawa i ekscytująca! Występ to 
spektakularne doświadczenia i ich zaskakujące 
efekty. Limit miejsc: 88 
 

Będziecie mieli możliwość pracy z robotami oraz 
możliwość zapoznania się z ich budową  
i zasadą działania. Zaprezentowane zostaną roboty 
jeżdżące po linii, walki robotów sumo, roboty 
humanoidalne, roboty behawioralne, robot 
samodzielnie pokonujący labirynt oraz mini roboty i mini 
drony. Limit miejsc: 30 

POKAZ SCIENCE SHOW 9:00-9:45 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

WARSZTAT 10:10:40; 11:00-11:40; 12:00-12:40 
Nurek Akademia Edukacji Kreatywnej 

Na warsztatach pokażemy na 
jakiej zasadzie działa łódź 
podwodna oraz jak dzięki 
zmianie ciśnienia zatopić lub 
wyłowić przedmioty pływające. 
Uczestnicy samodzielnie 
zbudują nurka, który zanurza 
się tylko i wyłącznie dzięki 
zmianie ciśnienia wody. Limit 
miejsc: 30 

 

Wszystkich miłoścników sportu i nauki zapraszamy do 
udziału w wyjątkowym spotkaniu z Panem Remkiem 
Siudzińskim ULTRAKOLARZEM. Co ma ze sobą 
wspólnego sport i nauka? Okazuje się, że wiele! 
Uczestnik rowerowych ultramaratonów opowie przy tej 
okazji  jak można osiągnać duże cele sportowe i 
zawodowe. Zapraszamy! www.ultrakolarz.pl Limit 
miejsc: 88 

PANEL DNIA 10:45-11:45 Spotkanie z Remkiem Siudzińskim 
ULTRAKOLARZEM i dyskusja Sportowo-Naukowa 

WYKŁAD 10:00-10:45 
Ile prawa w sporcie?   

Wykład spróbuje wyjaśnić czym jest 
prawo sportowe, a także postara się 
odpowiedzieć na pytanie ile prawa 
powinno być w sporcie? Towarzystwo 
Sieci Naukowej Prawa Sportowego 
przedstawi regulacje prawne i powiązane 
ciekawostki związane ze sportem. Limit 
miejsc: 30 
 

http://www.ultrakolarz.pl/
http://www.ultrakolarz.pl/
http://www.ultrakolarz.pl/
http://www.ultrakolarz.pl/
http://www.ultrakolarz.pl/


Opis atrakcji 
5.10.2016  (środa) 

WYKŁAD 13:00-14:00 
O treningu sportowym  Gdyńskie Centrum Sportu 

Do udziału w wykładzie zapraszamy młodzież 
zainteresowaną treningami sportowymi i lubiącą 
aktywność fizyczną. Im więcej masz wiedzy, tym 
bardziej efektywny może być Twój trening. Podczas 
wykładu będzie można poznać podstawy teorii treningu 
sportowego, a także dowiedzieć się w jaki sposób 
najlepiej regenerować się po wysiłku. Wykład 
poprowadzi dr Łukasz Radzimiński. Limit miejsc: 88 
 

Pięciobój EXPERYMENTU to specjalnie przygotowana gra 
na wystawie Centrum Nauki EXPERYMENT, która łączy pięć 
różnych dziedzin nauki w jedną, pełną wyzwań ścieżkę, 
którą łączy jedno wspólne hasło - sport. Przy wybranych 
interaktywnych stanowiskach, uczestnicy będą mieli okazję 
sprawdzić swoją wiedzę na temat fizjologii, fizyki czy 
mechaniki. Zadania gry poprzez zaktywizowanie uczniów i 
zdrową, sportową rywalizację sprawią, że nauka będzie 
zabawą.  Limit miejsc: 30 
  
 

Wydział Fizyki  Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Politechniki Gdańskiej zaprezentuje specjalne 
eksperymenty fizyczne, Koło Naukowe Studentów Fizyki 
pokaże kilka ciekawych doświadczeń fizycznych i 
przeprowadzi konkurs z nagrodami, Fundacja Sport na 
Zdrowie pokaże jaką rolę odgrywa aktywność fizyczna w 
walce z chorobami cywilizacyjnymi. Uczniowie 
odwiedzają stoiska, aby wypełnić ścieżkę edukacyjną 
E(x)plory. 
 
 

WYCIECZKA 10:00-11:00; 11:00-12:00; 12:00-13:00; 13:00-14:00; 14:00-15:00 

Pięciobój Experymentu Centrum Nauki Experyment 
STOISKA NAUKOWO-SPORTOWE 10:00-14:30 

WYKŁAD 10:00-10:30 Kanapowy pożeracz frytek a IQ – o czym 
warto pamiętać? prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz  

Brak aktywności fizycznej  jest plagą 21 wieku dotycząca 
ludzi w każdym wieku. Jednym z niedocenianych 
aspektów aktywności fizycznej jest   jej wpływ na mózg 
i zdolności poznawcze. Ku zaskoczeniu wielu, okazało 
się, że u ludzie aktywnych  fizycznie dochodzi do zmian 
strukturalnych w mózgu skutkiem czego jest poprawa 
ich zdolności uczenia się i odporności na stres. Limit 
miejsc: 88 
 



 

Czwartek 6 października 2016 
9:00-14:30  

Program Festiwalu Naukowego E(x)plory „Nauka i Sport” 
dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

   

 

czwartek 6 października 9:00-14:30  

Program Festiwalu Naukowego E(x)plory „Nauka i Sport” 

dla uczniów gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych 

 
   



Festiwal Naukowy E(x)plory „Nauka i Sport” 
PROGRAM czwartek 6.10.2016 

 GODZINY AULA PARTER – PRZESTRZEŃ OTWARTA 
PARTER – PRZESTRZEŃ 

OTWARTA 

 
EXPERYMENT 

 
SALA MORSKA 

 
SALA LAZUROWA 

 

9:00 9:30 
POKAZ SCIENCE SHOW 

9:00-9:45 
Nieobliczalny 

naukowiec 
Akademia Edukacji 

Kreatywnej 

 

STOISKA NAUKOWE 9:00-14:30 
  

Ścieżki Naukowe E(x)plory - przejdź 
całą ścieżkę rozwiązując zadania i 

poznawaj razem z E(x)plory niezwykły 
świat nauki! 

 
Wydział Fizyki  

Technicznej i Matematyki Stosowanej 
 

Koło Naukowe Studentów Fizyki 
 

Fundacja Sport na Zdrowie 
 

How to determine the origin of the 
water on earth? 

 
Poznaj deskorolki Fellow 

Skateboards! 
 

Robot emocjonalny Emo 
 

Zobacz prawdziwy EcoCar! 
 

Snappy Ideas, czyli wyjątkowy rower 
trójkołowy! 

 
Poznaj deskorolki Fellow 

Skateboards! 
 

Towarzystwo Sieci Naukowej Prawa 
Sportowego  

 
Koło Naukowe Mechanik 

 

9:30 10:00 

10:00 10:30 

WARSZTAT 
10:00-10:40 

Programowanie robotów 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

WYCIECZKA 
10:00-11:00 

Pięciobój Experymentu 

 
PANEL DNIA 
10:00-11:30  

Zacznij biegac! Spotkanie z 
Mateuszem Jasińskim, 

trenerbiegania.pl + trening 
praktyczny 

 
 

10:30-11:30 
Spotkanie z GWIAZDĄ 

SPORTU i dyskusja 
naukowo-sportowa: 

KAJETAN 
KAJETANOWICZ 

10:30 11:00 

WARSZTAT 
11:00-11:40 

Programowanie robotów 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

11:00 11:30 WYCIECZKA 
11:00-12:00 

Pięciobój Experymentu 
 

WARSZTAT 
11:00-11:45 

Zdrowie poprzez Sport 
Małgorzata Gurdziel 

11:30 12:00 

WARSZTAT 
12:00-12:40 

NUREK 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

WYCIECZKA 
12:00-13:00 

Pięciobój Experymentu 
 

WYKŁAD 
12:00-12:45 

Zjawisko dopingu 
technologicznego w sporcie 

WARSZTAT 
12:00-12:45 

Marshmallow Challenge 
Michał Gumiela  

12:00 12:30 

12:30 13:00 

13:00 13:30 

WARSZTAT 
13:00-13:40 

NUREK 
Akademia Edukacji 

Kreatywnej 

WYCIECZKA 
13:00-14:00 

Pięciobój Experymentu 

WARSZTAT 
13:00-13:45 

Zdrowie poprzez Sport 
Małgorzata Gurdziel  13:30 

 
14:00 

 

14:00 14:30 

WARSZTAT 
14:00-14:40 

NUREK 
Akademia Edukacji Kreatywnej 



Opis atrakcji 
6.10.2016  (czwartek) 

WARSZTAT 10:00-10:50; 11:00-11:50 
Programowanie robotów Akademia Edukacji Kreatywnej 

Pokaz prezentuje zagadnienia 
związane ze spalaniem gazów, 
optyką, mechaniką oraz 
przemianami fazowymi substancji. 
Pokażemy, że nauka może być 
niezwykle ciekawa i ekscytująca! 
Występ to spektakularne 
doświadczenia i ich zaskakujące 
efekty. Limit miejsc: 88 
 

Mateusz Jasiński to popularyzator biegania i 
ultramaratończyk. Współzałożyciel oraz autor wielu 
projektów w skali kraju popularyzujących bieganie 
jako styl życia. Autor bloga www.trenerbiegania.pl 
opowie Wam jak rozpocząć przygodę z bieganiem, 
dlaczego warto i dlaczego pokochał bieg. Zabierze 
Was również na krótki trening praktyczny! Limit 
miejsc: 88 
 

Będziecie mieli możliwość pracy z robotami 
oraz możliwość zapoznania się z ich budową  
i zasadą działania. Zaprezentowane zostaną 
roboty jeżdżące po linii, walki robotów sumo, 
roboty humanoidalne, roboty behawioralne, 
robot samodzielnie pokonujący labirynt oraz 
mini roboty i mini drony. Limit miejsc: 30 

POKAZ SCIENCE SHOW 9:00-9:45 
Akademia Edukacji Kreatywnej 

10:00-11:30 Zacznij biegać! Spotkanie z Mateuszem Jasińskim, 
trenerbiegania.pl + trening praktyczny 

Na warsztatach pokażemy na jakiej zasadzie 
działa łódź podwodna oraz jak dzięki zmianie 
ciśnienia zatopić lub wyłowić przedmioty 
pływające. Uczestnicy samodzielnie zbudują 
nurka, który zanurza się tylko i wyłącznie 
dzięki zmianie ciśnienia wody. Limit miejsc: 
30 

 

WARSZTAT 12:00-12:40; 13:00-13:40; 14:00-14:40 
Nurek Akademia Edukacji Kreatywnej 

PANEL DNIA 10:30-11:30 Spotkanie z GWIAZDĄ SPORTU i 
dyskusja sportowo-naukowa: KAJETAN KAJETANOWICZ 

Wyjątkowe spotkanie z Mistrzem Kajetanem 
Kajetanowiczem! Zawodnikiem LOTOS Rally Team, 
Rajdowym Mistrzem Europy 2015 oraz czterokrotnym 
Rajdowy Mistrzem Polski w latach 2010-2013! Dyskusję 
Sportowo – Naukową poprowadzi dr Adam Sieradzki z 
Politechniki Wrocławskiej. Poznaj samego Mistrza i odkryj 
ciekawostki naukowo-technologiczne związane z rajdami 
samochodowymi! Limit miejsc: 300 

http://www.trenerbiegania.pl/
http://www.trenerbiegania.pl/
http://www.trenerbiegania.pl/
http://www.trenerbiegania.pl/
http://www.trenerbiegania.pl/


Opis atrakcji 
6.10.2016  (czwartek) 

WARSZTAT 11:00-12:00; 13:00-14:00 
Zdrowie poprzez Sport Małgorzata Gurdziel 

Zdrowie poprzez Sport - innowacje wspierające 
optymalną aktywność fizyczną to warsztat, podczas 
którego uczniowie poznają odpowiedzi na pytania: czym 
są innowacje w sporcie? Co to jest optymalna aktywność 
fizyczna i jak ją mierzyć? Jak osiągnąć stan flow w 
sporcie? Jakie innowacje w sporcie wprowadzają 
sportowcy wyczynowi? Zapraszamy do udziału! Limit 
miejsc: 30 
 

WYCIECZKA 10:00-11:00; 11:00-12:00; 12:00-13:00; 13:00-14:00; 14:00-15:00 

Pięciobój Experymentu Centrum Nauki Experyment 

Pięciobój EXPERYMENTU to specjalnie przygotowana gra na 
wystawie Centrum Nauki EXPERYMENT, która łączy pięć 
różnych dziedzin nauki w jedną, pełną wyzwań ścieżkę, którą 
łączy jedno wspólne hasło - sport. Przy wybranych 
interaktywnych stanowiskach, uczestnicy będą mieli okazję 
sprawdzić swoją wiedzę na temat fizjologii, fizyki czy 
mechaniki. Zadania gry poprzez zaktywizowanie uczniów i 
zdrową, sportową rywalizację sprawią, że nauka będzie 
zabawą. Limit miejsc: 30 
 

WARSZTAT 12:00-12:45 
Marshmallow Challenge Michał Gumiela 

Kto nie lubi pianek Marshmallow? Teraz nadszedł czas, 
aby podjąć inżynieryjne wyzwanie - z dostarczonych 
materiałów zbuduj jak  najwyższą wieżę z pianką na 
szczycie. Brzmi prosto? Niech cię pozory nie zwiodą - 
zadanie już po chwili zmieni się w zaciętą rywalizację 
zespołów, połączoną z doskonałą zabawą i zaskakującymi 
wnioskami na koniec. Limit miejsc: 30 

 

WYKŁAD 12:00-12:45 
Zjawisko dopingu technologicznego w sporcie 

Zjawisko dopingu technologicznego jest coraz częstsze w 
sporcie. Wykład przedstawi czym jest doping 
technologiczny, jak z nim walczyć i jakie są skutki 
stosowania dopingu dla zawodnika, działaczy oraz innych 
osób. Limit miejsc: 120 
 



Opis atrakcji 
6.10.2016  (czwartek) 

• WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MECHANIKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI 
GDAŃSKIEJ zaprezentuje specjalne eksperymenty fizyczne; 

• KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW FIZYKI pokaże kilka ciekawych doświadczeń 
fizycznych i przeprowadzi konkurs z nagrodami; 

• FUNDACJA SPORT NA ZDROWIE zaprezentuje jaką rolę odgrywa aktywność 
fizyczna w walce z chorobami cywilizacyjnymi; 

• HOW TO DETERMINE THE ORIGIN OF THE WATHER ON EARTH? To projekt 
trzech młodych uczniów z Belgii, którzy przyjadą do Gdyni zaprezentować 
go uczestnikom Festiwalu; 

• FELLOW SKATEBORDS to streetowa marka deskorolkowa, która w swoich 
produktach wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne. Jej 
autorzy pokażą jak działa!  

• ROBOTA EMOCJONALNEGO EMO zaprezentuje Tobiasz Rutnicki, młody 
autor projektu!  

• Prawdziwy ECOCAR przedstawi nam Koło Naukowe Eco Car Politechniki 
Gdańskiej. Pojazd napędzany jest ogniwem paliwowym wyposażonym w 
system odzyskiwania energii!   

 

Uczniowie odwiedzają stoiska, aby wypełnić ścieżkę edukacyjną 
E(x)plory, którą mogą pobrać na recepcji. 
 
 

STOISKA NAUKOWO-SPORTOWE 9:00-14:30 



 

Piątek 7 października 2016 
9:00-14:30  

Program Festiwalu Naukowego E(x)plory „Nauka i Sport” 
dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

   

 

Piątek 7 października 10:00-14:30  

Program Festiwalu Naukowego E(x)plory „Nauka i Sport” 

dla uczniów gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych 

 
   



Festiwal Naukowy E(x)plory „Nauka i Sport” 
PROGRAM piątek 7.10.2016 

 GODZINY PARTER – PRZESTRZEŃ OTWARTA 
 

EXPERYMENT 
 

SALA KONKURSOWA SALA KINOWA 
 

SALA G 
 

SALA H 
 

SALA D 
 

9:00 9:30 
 

STOISKA NAUKOWE 
9:00-14:30 

Ścieżki naukowe E(x)plory - przejdź 
całą ścieżkę rozwiązując zadania i 

poznawaj razem z E(x)plory 
niezwykły świat nauki! 

 
Wydział Fizyki  

Technicznej i Matematyki 
Stosowanej 

 
Koło Naukowe Studentów Fizyki 

 
Fundacja Sport na Zdrowie 

 
Polpharma 

 
SIMLE – wzbij się w powietrze 

 z symulatorem lotów! 
 

Smart_Lab – nakręć się na oranżadę i 
wejdź do bańki mydlanej! 

 
Zobacz prawdziwy Eco Car! 

 
Creogedania 

 
Xboxy 

Technologia Kinect gwarantuje 
doskonałą rozrywkę, postawi na nogi 

i rozbawi każdego! 
 

Fotobudka – uchwyć naukowe 
inspiracje na Festiwalu E(x)plory w 

postaci fantastycznych zdjęć! 

 
 
 
 

WARSZTAT 
9:00-10:00 

Zdrowie poprzez Sport  
Małgorzata Gurdziel 

WARSZTAT 
9:00-10:00 

HoloFun 
SMART_LAB 9:30 10:00 

9:30-13:30 
 

Zwiedzanie 
projektów Młodych 

Naukowców 
biorących udział w 

Finale Konkursu 
Naukowego 

E(x)plory 

10:00 10:30 WYCIECZKA 
10:00-11:00 

Pięciobój 
Experymentu 

PANEL DNIA 
10:00-11:00  

Spotkanie z Sylwią 
Gruchałą  

i Dyskusja Sportowo-
Naukowa 

10:30 11:00 
WARSZTAT 
10:30-11:30 

HoloFun 
SMART_LAB WYKŁAD 

11:15-11:45 
Badania polarne 

dr Magdalena Rokicka 

WARSZTAT 
11:00-12:00 

Marshmallow 
Challenge 

Michał Gumiela  

11:00 11:30 WYCIECZKA 
11:00-12:00 

Pięciobój 
Experymentu 11:30 12:00 

WARSZTAT 
12:00-13:00 

HoloFun 
SMART_LAB 

TRENING TAI CHI 
12:00-13:00 

Zacznij ćwiczyć Tai 
Chi! 

12:00 12:30 WYCIECZKA 
12:00-13:00 

Pięciobój 
Experymentu 12:30 13:00 

13:00 
 

13:30 
 WYCIECZKA 

13:00-14:00 
Pięciobój 

Experymentu 

WYKŁAD 
13:00-14:00 

Rywalizacja w 
przyrodzie  

dr Joanna Bagniewska 
13:30 

 
14:00 

 

WARSZTAT 
13:30-14:30 

HoloFun 
SMART_LAB 14:00 14:30 

WYCIECZKA 
14:00-15:00 

Pięciobój 
Experymentu 

 



Opis atrakcji 
7.10.2016  (piątek) 

WARSZTAT 9:00-10:00 
Zdrowie poprzez Sport Małgorzata Gurdziel 

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie w polską 
florecistką, czterokrotną olimpijką, dwukrotną 
medalistką olimpijską. Pani Sylwia swoją przygodę z 
szermierką rozpoczęła już w gdańskiej szkole 
podstawowej! O sportowo-naukowych elementach 
szermierki opowie w rozmowie z dr Adamem 
Sieradzkim z Politechniki Wrocławskiej. Zapraszamy 
do udziału! Limit miejsc: 88 
 

PANEL DNIA 10:00-11:00 Spotkanie z Sylwia Gruchałą  
i Dyskusja Sportowo-Naukowa 
 

Zdrowie poprzez Sport - innowacje wspierające 
optymalną aktywność fizyczną to warsztat, podczas 
którego uczniowie poznają odpowiedzi na pytania: czym 
są innowacje w sporcie? Co to jest optymalna aktywność 
fizyczna i jak ją mierzyć? Jak osiągnąć stan flow w 
sporcie? Jakie innowacje w sporcie wprowadzają 
sportowcy wyczynowi? Zapraszamy do udziału! Limit 
miejsc: 30 
 

WARSZTAT 11:00-12:00 
Marshmallow Challenge Michał Gumiela 

Kto nie lubi pianek Marshmallow? Teraz nadszedł 
czas, aby podjąć inżynieryjne wyzwanie - z 
dostarczonych materiałów zbuduj jak  najwyższą 
wieżę z pianką na szczycie. Brzmi prosto? Niech cię 
pozory nie zwiodą - zadanie już po chwili zmieni się 
w zaciętą rywalizację zespołów, połączoną z 
doskonałą zabawą i zaskakującymi wnioskami na 
koniec. Limit miejsc: 30 

 

9:30-13:30 Zwiedzanie projektów Młodych Naukowców 
biorących udział w Finale Konkursu Naukowego E(x)plory 

Wszystkich gości Festiwalu zapraszamy do odwiedzenia 
Sali konkursowej, na której Młodzi Naukowcy z całej 
Polski prezentować będą swoje innowacyjne projekty 
badawcze z wielu dziedzin naukowych. Walczą tym 
samym o wygraną w Finale Konkursu Naukowego 
E(x)plory 2016. Zapraszamy po garść naukowych 
inspiracji! 
 



Opis atrakcji 
7.10.2016  (piątek) 

 
 

WYKŁAD 13:00-14:00 Rywalizacja w przyrodzie - walka o 
więcej niż medal dr Joanna Bagniewska 

Wśród ludzi rywalizacja sportowa to walka o 
wygraną, medal, sławę, bądź własną satysfakcję. W 
świecie zwierząt rywalizacja przybiera dużo 
poważniejsze wymiary - walki o życie bądź 
przetrwanie gatunku. Opowiem o rywalizacji w 
przyrodzie, i o tym, jaki wpływ ma na ochronę 
gatunków. Limit miejsc: 88 
 

 

WYKŁAD 11:15-11:45 
Badania polarne dr Magdalena Rokicka 

Dr Magdalena Rokicka z wykształcenia jest biologiem 
molekularnym. Podczas wykładu opowie o badaniach 
naukowych, które przeprowadzała na Arktyce, Antarktyce 
oraz w rejonach cieplejszych jak Macedonia czy Tasmania. 
Limit miejsc: 88 

 

WYCIECZKA 10:00-11:00; 11:00-12:00; 12:00-13:00; 13:00-14:00; 14:00-15:00 

Pięciobój Experymentu Centrum Nauki Experyment 

Pięciobój EXPERYMENTU to specjalnie przygotowana gra na 
wystawie Centrum Nauki EXPERYMENT, która łączy pięć różnych 
dziedzin nauki w jedną, pełną wyzwań ścieżkę, którą łączy jedno 
wspólne hasło - sport. Przy wybranych interaktywnych 
stanowiskach, uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić swoją 
wiedzę na temat fizjologii, fizyki czy mechaniki. Zadania gry 
poprzez zaktywizowanie uczniów i zdrową, sportową rywalizację 
sprawią, że nauka będzie zabawą. Limit miejsc: 30 
 

TRENING 12:00-13:00 
Zacznij ćwiczyć Tai Chi! 

Trening TAI CHI sprawia, że stajemy się spokojniejsi, 
pogodniejsi, silniejsi i młodsi. Jest korzystny dla 
układu mięśniowego, kostnego oraz krążenia. 
Spróbujcie! Może pokochacie tai chi? Zajęcia 
poprowadzi profesjonalny trener Radosław 
Węglarz. Limit miejsc: 30 

 



Opis atrakcji 
7.10.2016  (piątek) 

• POLPHARMA zaprezentuje  m.in. zjawisko tabletkowania, badanie cząstek za pomocą mikroskopu oraz tlenomierz! 
• SMART_LAB umożliwi uczestnikom wejście do prawdziwej bańki mydlanej i wyprodukowanie własnej oranżady! 
• SIMLE pokaże gościom Festiwalu prawdziwy symulator lotów! 
• ECO CAR Prezentacja pojazd ekologicznego napędzany ogniwem paliwowym wyposażonym w system odzyskiwania energii! 
• CREOGEDANIA zorganizuje pokazy robotyki z zestawami lego Mindstorms i obwodami elektrycznymi; 
• FUNDACJA SPORT NA ZDROWIE zaprezentuje jaką rolę odgrywa aktywność fizyczna w walce z chorobami cywilizacyjnymi; 
 
I inne – zapraszamy do odwiedzania stoisk! 
 

Uczniowie odwiedzają stoiska, aby wypełnić ścieżkę edukacyjną E(x)plory, którą mogą pobrać na recepcji. 
 
 

STOISKA NAUKOWO-SPORTOWE 9:00-14:30 

WARSZTAT 9:00-10:00; 10:30-11:30; 12:00-13:00; 13:30-14:30 
HoloFun Smart_Lab 

Pamiętacie rozmowy z hologramami postaci w StarWars? Świetnie! Zapraszamy Was na wyjątkowe warsztaty podczas 
których sami wykonacie urządzenie do wyświetlania hologramów! Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, że piramida 
holograficzna to jedno z nielicznych urządzeń potrafiących ukazać tzw. efekt hologramu. Uczniowie będą mogli 
zaprojektować przy użyciu papieru milimetrowego, a następnie wyciąć elementy urządzenia, które następnie złożą. 
Limit miejsc: 30 
 



 

Sobota 8 października 10:00-18:00  

Program Festiwalu Naukowego E(x)plory „Nauka i Sport” 

dla wszystkich miłośników nauki, sportu i nowych technologii! 

 
   



Festiwal Naukowy E(x)plory „Nauka i Sport” 
PROGRAM sobota 8.10.2016 

 GODZINY PARTER – PRZESTRZEŃ OTWARTA SALA KINOWA SALA H SALA G 
 

SALA E 
 

SALA D 

10:00 11:00 

 

STOISKA NAUKOWE 
10:00-18:00 

  
 

Simle  
wzbij się w powietrze z 

symulatorem lotów! 
 

Smart_Lab  
nakręć się na oranżadę i wejdź 

do bańki mydlanej! 
 

Mistrzowie w Pasach 
dzięki trzem symulatorom 

otrzymasz szansę uczestnictwa 
w prawdziwym zdarzeniu 

drogowym w kontrolowanych 
warunkach! 

 
Creogedania 

 
Zobacz prawdziwy EcoCar! 

 
Xboxy 

Technologia Kinect gwarantuje 
doskonałą rozrywkę, postawi na 

nogi i rozbawi każdego! 
 

Fotobudka 
uchwyć naukowe inspiracje na 
Festiwalu E(x)plory w postaci 

fantastycznych zdjęć! 
 
 
 

 
 
 
 

10:00-10:50 
WARSZTAT 

SMART_LAB 
HoloFun 

10:00-11:00 
WARSZTAT 

Michał Gumiela 
Marshmallow Challenge 

11:00 12:00 

12:30-13:00 
Zumba dla rodzin! 

11:30-12:30 
POKAZ SCIENCE SHOW 

Smart_Lab 
Ogniste Eksperymenty 

 

12:00 13:00 

13:00 14:00 

13:00-14:00 
WARSZTAT 

SMART_LAB 
HoloFun 

13:00-14:00 
WARSZTAT 

Michał Gumiela 
Marshmallow Challenge 

13:00-14:00 
TRENING TAI CHI 

Zacznij ćwiczyć Tai Chi! 
13:30-14:00 

Zumba dla rodzin! 
 14:00 15:00 14:15-15:15 

TRENING TAI CHI 
Zacznij ćwiczyć Tai Chi! 

15:00 16:00 

15:00-16:00 
WARSZTAT 

SMART_LAB 
HoloFun 

15:00-16:00 
WARSZTAT 

Michał Gumiela 
Marshmallow Challenge 

16:00 17:00 

17:00 18:00 

17:00-18:00 
WARSZTAT 

SMART_LAB 
HoloFun 



Opis atrakcji 
8.10.2016  (sobota) 

WARSZTAT 10:00-10:50;  13:00-14:00; 15:00-16:00; 17:00-18:00 
HoloFun Smart_Lab 

Spróbujemy utrzymać ogień w dłoni niczym bohater filmu 
Fantastic Four. Podczas doświadczenia „Żar pieniędzy” – 
sprawdzimy, czy banknoty zawsze spalają się w ogniu. 
Sprawdzimy, co można zrobić, aby uniepalnić kartkę 
papieru czy kawałek drewna. Zaprezentujemy również 
reakcję, którą zna każdy żołnierz czyli ognisko Prometeusza 
oraz sprawdzimy jak działa ognista różdżka czarodzieja. Ten 
pokaz naprawdę rozgrzeje atmosferę! Limit miejsc: 88 
 

POKAZ SCIENCE SHOW 11:30-12:30  
Ogniste Efekty Specjalne Smart_Lab 
 

WARSZTAT 10:00-11:00; 13:00-14:00; 15:00-16:00 
Marshmallow Challenge Michał Gumiela 

Kto nie lubi pianek Marshmallow? Teraz nadszedł czas, 
aby podjąć inżynieryjne wyzwanie - z dostarczonych 
materiałów zbuduj jak  najwyższą wieżę z pianką na 
szczycie. Brzmi prosto? Niech cię pozory nie zwiodą - 
zadanie już po chwili zmieni się w zaciętą rywalizację 
zespołów, połączoną z doskonałą zabawą i 
zaskakującymi wnioskami na koniec. Limit miejsc: 30 

 

Pamiętacie rozmowy z hologramami postaci w StarWars? 
Świetnie! Zapraszamy Was na wyjątkowe warsztaty podczas 
których sami wykonacie urządzenie do wyświetlania 
hologramów! Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, że 
piramida holograficzna to jedno z nielicznych urządzeń 
potrafiących ukazać tzw. efekt hologramu. Uczestnicy będą 
mogli zaprojektować przy użyciu papieru milimetrowego, a 
następnie wyciąć elementy urządzenia, które następnie 
złożą. Limit miejsc: 30 
 

TRENING 12:00-13:00 
Zacznij ćwiczyć Tai Chi! 

Trening TAI CHI sprawia, że stajemy się 
spokojniejsi, pogodniejsi, silniejsi i młodsi. 
Jest korzystny dla układu mięśniowego, 
kostnego oraz krążenia. Spróbujcie! Może 
pokochacie tai chi? Zajęcia poprowadzi 
profesjonalny trener Radosław Węglarz. 
Limit miejsc: 30 

 

TRENING 12:30-13:00; 13:30-14:00 

Zumba dla rodzin! 

Atmosfery panującej na 
zajęciach nie da się opisać, 
trzeba spróbować i poczuć to 
na własnej skórze! 
Zapraszamy do udziału w 
fantastycznej fuzji  tańca i 
aerobiku! Limit miejsc: 100 
 



Opis atrakcji 
8.10.2016  (sobota) 

• SMART_LAB umożliwi uczestnikom wejście do prawdziwej bańki mydlanej i wyprodukowanie własnej oranżady! 
• SIMLE pokaże gościom Festiwalu prawdziwy symulator lotów! 
• ECO CAR Prezentacja pojazd ekologicznego napędzany ogniwem paliwowym wyposażonym w system odzyskiwania 

energii! 
• CREOGEDANIA zorganizuje pokazy robotyki z zestawami lego Mindstorms i obwodami elektrycznymi; 
• MISTRZOWIE W PASACH przy pomocy specjalnych symulatorów zabiorą uczestników Festiwalu do udziału w 

prawdziwym zdarzeniu drogowym w kontrolowanych warunkach! 
• XBOXY - Technologia Kinect gwarantuje doskonałą rozrywkę, postawi na nogi i rozbawi każdego! 
• FOTOBUDKA - uchwyć naukowe inspiracje na Festiwalu E(x)plory w postaci fantastycznych zdjęć! 

 
 
 

 
 
 

STOISKA NAUKOWO-SPORTOWE 10:00-18:00 



ZAPISY: 
 

Na wszystkie atrakcje zawarte w programie obowiązują zapisy 
 

Prosimy przesyłać zgłoszenia na  adres warsztaty@explory.pl  
 

W treści maila prosimy napisać:  
 

liczbę zgłaszanych osób, wiek, nazwę i godzinę wybranych atrakcji 
 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  
 

Serdecznie zapraszamy! 

Do udziału w warsztatach, wykładach i pokazach zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych  
oraz wszystkich miłośników nauki, w sobotę  dodatkowo zapraszamy rodziny z dziećmi 

mailto:torun@explory.pl

