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GDYNIA EXPLORY WEEK 2021

10 LAT EXPLORY



↖ Dyskusja „Młode talenty – jak możemy pomóc rozwinąć ich potencjał” 

↖ Prezentacja projektów Krajowego Finału Konkursu Explory

↖ Webinaria: „Rozwijaj się z Explory” 

↖ Popularyzator nauki: Astrofaza

↖ Osobowość za świata sportu: Kacper Majchrzak

↖ Świętujemy 10 lat Explory! 

↖ Debata międzypokoleniowa „Jaka szkoła takie społeczeństwo”

Wydarzenie prowadzą Justyna Dżbik-Kluge oraz Radek Brzózka 

W PROGRAMIE:

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

https://hopin.com/events/gdynia-explory-week


 

DZIEŃ I, ŚRODA, 20.10.2021 DZIEŃ II, CZWARTEK, 21.10.20210 DZIEŃ III, PIĄTEK, 22.10.2021

SCENA GŁÓWNA SESJE SCENA GŁÓWNA SCENA GŁÓWNA SESJE

OTWARCIE
10:00

STUDIO FESTIWALOWE 
 10 lat EXPLORY! 

 Łączenie ze szkołą
10:00 

STUDIO FESTIWALOWE 
 10 lat EXPLORY! 

 Łączenie ze szkołą
10:00

STAŻE, STYPENDIA, 
FINANSOWANIE oraz STUDIUJ 

Z NAJLEPSZYMI

STUDIOWANIE ZA GRANICĄ 
I INNE PROGRAMY ROZWOJOWE

WDRAŻAJ POMYSŁY 
Z PARTNERAMI EXPLORY

WYKŁAD
 „Prywatność, najnowsze 

i najstarsze „prawo” 
ludzkości”

dr Maciej Kawecki
10:30 

WEBINARIUM
Możliwości rozwoju: 
MojeStypendium.pl. 

Pomagamy zdobywać szczyty!
Aleksandra Belina

9:00

WEBINARIUM:
 „Studiować w Izraelu”

Igor Kaczmarczyk
9:00

WEBINARIUM: 
„Jak można wcielać nawet 

najbardziej odważne 
pomysły?”

Dominik Marzec
9:00

Prezentacja projektów
 Krajowego Finału Konkursu Explory 2021 

– pitching na żywo!
10:30-12:30

DYSKUSJA 
NAUKOWIEC-

-SPORTOWIEC: 
Kacper Majchrzak 

i dr hab. Adam Sieradzki
11:00 WEBINARIUM

 „Studiuj z najlepszymi” Gdański 
Uniwersytet Medyczny

10:00

EXPLORY W PIGUŁCE
Dorota Braziewicz

10:00
Wygrywać w nowoczesnych 

technologiach spotkanie 
z laureatkami Konkursu 
im. R. Szczęsnego oraz 
o Projekcie InnovaBio 

Pomorze i warsztatach w Bio 
Laboratorium dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych 
PPNT
10:00

WYKŁAD 
 „Jak powstał 

wszechświat?” 
Piotr Kosek, ASTROFAZA

11:00 
STUDIO FESTIWALOWE 

 10 lat EXPLORY! 
 „Grywalizacja 

w szkołach”
12:00

DEBATA 
MIĘDZYPOKOLENIOWA 

 „Jaka szkoła takie 
społeczeństwo” prowadzi 

Zuzanna Ziajko
12:00 

WEBINARIUM
„Rozwijaj się z Eurodesk.pl 

czyli o Programie Erasmus+, 
platformie eTweening 

oraz wolontariacie 
międzynarodowym”
Waldemar Banaszek 

11:00

WEBINARIUM: 
„Inżynier na krańcu świata 

– czyli jak wyjechać 
na zagraniczne praktyki 

studenckie”
Szymon Gaca

11:00

DYSKUSJA PANELOWA
 „Młode talenty – jak 

możemy pomóc rozwiną 
ich potencjał”

13:00

WEBINARIUM 
„Licealni badacze, 

poszukiwanie życia po studiach 
i absolwenci VIP. O nauce 
(i doświadczaniu) inaczej.

Jędrzej Szynkowski
12:00

WEBINARIUM:
 „Studiować w Holandii”

Anna Skierska
12:00

STUDIO FESTIWALOWE 
 10 lat EXPLORY! 

 „Grywalizacja w szkołach”
12:30 

STUDIO FESTIWALOWE 
 10 lat EXPLORY! 

 „Grywalizacja w szkołach”
13:00 

WEBINARIUM DLA NAUCZYCIELI
 „Mniej znaczy więcej” 

Oktawia Gorzeńska, Jan Wróbel
13:00

WEBINARIUM: 
„Studiować w Wielkiej Brytanii”

Jan Przybyłowicz
13:00

WEBINARIUM 
„Łódź docenia talenty czyli 
dlaczego warto studiować 

w Łodzi
14:00

WEBINARIUM:
 „Studiować w USA”

Piotr Lazarek
14:00

WEBINARIUM: 
„Młodzi wynalazcy a prawo 
własności intelektualnej”

dr M. Tagowska, 
dr A. Żebrowska-Kucharzyk, 

PATPOL
14:00

GALA  ogłoszenia 
laureatów Konkursu 

Naukowego E(x)plory
15:00

EXPLORY 
JEDZIE 

DO SZKÓŁ

Explory odwiedza zaprzyjaźnione szkoły! 
Wykłady i warsztaty odbędą się w:

Explory odwiedza zaprzyjaźnione szkoły! 
Wykłady i warsztaty odbędą się w:

Explory odwiedza zaprzyjaźnione szkoły! 
Wykłady i warsztaty odbędą się w:

Warszawie Jastrzębiu-Zdroju Ostrowie 
Wielkopolskim Gościcinie Tarnowie Tuszynie Gdańsku Dębicy Włocławku Kwidzynie

GDYNIA EXPLORY WEEK 2021
PROGRAM



KRAJOWY FINAŁ KONKURSU EXPLORY
POZNAJ FINAŁOWE PROJEKTY I ZAINSPIRUJ SIĘ!

ŚRODA, 20.10.2021:
Zobacz wideowizytówki finałowych projektów naukowych biorących udział w Konkursie Explory 
przygotowane przez Młodych Naukowców: https://www.explory.pl/2021/#naukowcy_ldzw
 
Tego dnia w sesjach zamkniętych dla publiczności jurorzy będą rozmawiać 
z autorami projektów i oceniać ich finałowe prace.  
 
CZWARTEK, 21.10, GODZ. 10:30-12:30 PITCHING
Zobacz jak uczestnicy Krajowego Finału Konkursu Explory prezentują na żywo swoje projekty. 
Każdy ma tylko 3 minuty!
 
PIĄTEK, 22.10, GODZ. 15:00
GALA OGŁOSZENIA LAUREATÓW KRAJOWEGO FINAŁU KONKURSU EXPLORY 2021



SCENA GŁÓWNA

DZIEŃ I: ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 2021

10:00   Uroczystość Otwarcia Gdynia Explory Week 2021 z udziałem Laureatów i Partnerów Explory.  

10:30   Wykład otwierający „Prywatność, najnowsze i najstarsze prawo” ludzkości”.  
 dr Maciej Kawecki, Prezes Instytutu Lema. Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie 

 Mówi się, że rok 2019 był pierwszym, gdy wartość danych przekroczyła wartość 
ropy naftowej. Pandemia tylko wzmocniła ich cenę. Z jednej strony to dane pozwalają 
bowiem poznać nowe wzorce naszych zachowań, które w trakcie pandemii uległy 
zmianie. Z drugiej strony, to dane pozwalają na personalizację usług i towarów, 
a dokładnie takich treści dzisiaj oczekujemy. To wszystko sprawia, że prywatność 
traktujemy jako coś nowego, nabytego wraz z dobrostanem współczesności.  
Tak jednak nie jest

11:00   Wykład  „Jak powstał wszechświat?”  Piotr Kosek, ASTROFAZA 

 Jak powstał Wszechświat? Dokąd zmierza miejsce, w którym wszyscy żyjemy?  
Co działo się w pierwszych chwilach po Wielkim Wybuchu i dlaczego nie jesteśmy 
w stanie zaobserwować tego teleskopami? Czy wszechświat może umrzeć, a jeśli  
tak to w jaki sposób? Na te i inne pytania w swoim wykładzie Początek i Śmierć Wszechświata 
odpowie Piotr Kosek, twórca i prowadzący kanału Astrofaza



SCENA GŁÓWNA

DZIEŃ I: ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 2021
12:00   Debata międzypokoleniowa „Jaka szkoła takie społeczeństwo”  

 Prowadzi Zuzanna Ziajko, Koordynatorka Explory Zmiana Edukacji

 Każdy z Nas spędza w szkole min 12 lat!

 Każdego dnia jest to średnio ok 8 godzin. Jesteśmy wtedy „pod opieką” nauczycieli, którzy poza wiedzą przedmiotową 
po prostu pędzają z nami czas. Przekazują nam zasady współżycia społecznego, pokazują jak rozwiązywać konflikty,  
jak odnaleźć się w grupie, jak dbać o siebie i świat. 

 To szkoła jest przestrzenią, gdzie kształtuje się nasze poczucie własnej wartości.  
Gdzie uczymy się rozumieć czym jest szacunek! Gdzie znajdujemy i rozwijamy pasje.

  To równocześnie miejsce, gdzie jesteśmy oceniani. Gdzie jesteśmy karani za nieprzestrzeganie zasad,  
gdzie jesteśmy zapraszani do  codziennej rywalizacji.

 Nierzadko lata szkolne determinują kształt naszego życia na wiele, wiele lat.

  Jak to zrobić, żeby mając świadomość jak ogromny wpływ na kształt naszego społeczeństwa ma szkoła, mogło nam 
towarzyszyć poczucie spokoju i bezpieczeństwa?

  Posłuchajmy co myślą na ten temat przedstawiciele wszystkich szkolnych społeczności: dyrektor, nauczyciel, uczeń i rodzic. 

  Jak ze swojej perspektywy widzą rolę szkoły? Jak się w niej odnajdują i jak widzą jej wpływ na naszą przyszłość.

13:00   Studio Festiwalowe – 10 lat Explory. Grywalizacja w szkołach



SESJE I WEBINARIA 

DZIEŃ I: ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 2021

13:00   Mniej znaczy więcej... przestrzeni dla nauczyciela 
 Webinarium dla nauczycieli  
 Oktawia Gorzeńska, Jan Wróbel 
 

 Dyrektor oddający przestrzeń do działania kadrze pedagogicznej? 
Szkoła autonomicznych i sprawczych nauczycieli? Tak, to możliwe! 

 O tym, jak tworzyć warunki do podejmowania inicjatyw, rozwijania pasji 
i współdecydowania porozmawiamy z Renatą Frankowską dyrektor 
ZST im. W. Andersa  w Białymstoku oraz Łukaszem Ratajczykiem 
dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych 
w Kuczkowie. 

 Webinar przybliży przydatne praktyki wzmacniania nauczycielskiej 
autonomii, bez malowania trawy na zielono, za to w szerszym, również 
pełnym wyzwań kontekście.



SCENA GŁÓWNA

DZIEŃ II: CZWARTEK, 21 PAŹDZIERNIKA 2021

10:00   Studio festiwalowe – 10 lat Explory.  
 Łączenie się ze szkołą festiwalową

10:30   Prezentacja projektów Krajowego  
 Finału Konkursu Explory 2021  
 – pitching na żywo!

12:30   Studio festiwalowe – 10 lat Explory.  
 Grywalizacja w szkołach



SCENA GŁÓWNA

DZIEŃ III: PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2021
10:00   Studio festiwalowe – 10 lat Explory. Łączenie się ze szkołą festiwalową

11:00   Dyskusja Naukowiec-Sportowiec: Kacper Majchrzak, pływak, brązowy medalista   
 mistrzostw Europy i dr hab. Adam Sieradzki, Politechnika Wrocławska

 Kolejna z cyklu dyskusja na temat zastosowań nowych rozwiązań naukowych i innowacji 
w sporcie. Tym razem porozmawiamy o pływaniu. 

 Gościem specjalnym będzie pływak Kacper Majchrzak. Trzykrotny Olimpijczyk (Londyn 2012, Rio de 
Janeiro 2016, Tokio 2020), brązowy medalista Mistrzostw Europy (Glasgow 2018), 6-krotny Mistrz 
Świata Wojskowych, aktualny Rekordzista Polski na 5 dystansach, Mistrz Polski nieprzerwanie 
od 6 lat, finalista Mistrzostw Świata i Europy, Medalista Pucharu Świata i Uniwersjady (Taipei 2017) 
oraz zdobywca ponad 70 medali Mistrzostw Polski.

 Rozmowę poprowadzi dr hab. inż. Adam Sieradzki – fizyk, eksperymentator, profesor Politechniki 
Wrocławskiej zatrudniony w Katedrze Fizyki Doświadczalnej. Współautor ponad 70 publikacji 
naukowych z listy filadelfijskiej oraz 1 patentu. Popularyzator nauki od wielu lat bierze udział w wielu 
projektach promujących naukę m.in. Fizyka Sportu oraz był jurorem w ogólnopolskich konkursach 
dla młodych naukowców m. in. Konkurs Naukowy E(x)plory. Dwukrotnie wybrany przez studentów 
ulubionym wykładowcą uczelni Wrocławia w plebiscycie Akademickiego Radia Luz.

12:00   Studio festiwalowe – 10 lat Explory. Grywalizacja w szkołach



SCENA GŁÓWNA

DZIEŃ III: PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2021

13:00   Dyskusja panelowa „Młode talenty – jak możemy pomóc rozwinąć ich potencjał”  

 W dyskusji wezmą udział dr hab. Maria Bieniaszewska, Katedra i Klinika 
Hematologii i Transplantologii, prodziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent 
Gdyni, dr Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. innowacji w Grupie LOTOS.

  Program Explory od 10 lat odkrywa młode talenty i stwarza możliwości dla ich 
rozwoju. Do rozmowy o talentach zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji 
zaangażowanych w działania Explory. W trakcie dyskusji porozmawiamy  
o talentach, jakie wyłania Explory, o ich zainteresowaniach i  przygotowanych 
przez nich projektach. Zastanowimy się, jakiego wsparcia potrzebuje zdolna 
młodzież. Pokażemy, jak samorządy, uczelnie wyższe i firmy wspierają młode 
talenty, jakie możliwości oferują. Jak zdalna edukacja wpłynęła na możliwości 
rozwoju młodych ludzi? 

15:00   Gala ogłoszenia Laureatów Krajowego Finału  Konkursu  E(x)plory 2021



SESJE I WEBINARIA:  
STAŻE, STYPENDIA, 
FINANSOWANIE ORAZ  
STUDIUJ Z NAJLEPSZYMI

DZIEŃ III: PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2021
9:00   Możliwości rozwoju: MojeStypendium.pl. Pomagamy zdobywać szczyty! 

 Aleksandra Belina, Fundacja Dobra Sieć 

 Chcecie dowiedzieć się o tym, jak uzyskać wsparcie finansowe na rozwój pasji i kontynuację edukacji? 
Marzycie o nauce za granicą, ale nie wiecie, od czego zacząć? Zapraszamy na webinarium Fundacji 
Dobra Sieć, która od wielu lat wspiera młode, uzdolnione osoby w rozwijaniu skrzydeł. Ekspertka 
Aleksandra Belina opowie o tym, jak być na bieżąco z informacjami o cennych programach rozwoju 
dla utalentowanej młodzieży 

10:00   Rozmowa z Magdaleną Cholewińską z Działu Rekrutacji oraz Laureatką Explory i studentką GUMedu  
 Gabrielą Staniszewską prowadzi Adam Tuszyński z Sekcji Promocji

 Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to największa uczelnia medyczna w północnej Polsce.  
Jeśli myślisz o związaniu swojej przyszłości z medycyną (lub jedną z jej licznych gałęzi), jeśli fascynują 
Cię badania naukowe, jeśli chcesz poznać bliżej najlepszą uczelnię medyczną w kraju, dołącz do nas już 
22 października na specjalnym webinarze w ramach Gdynia Explory Week. 

 Dowiesz się, na jakich kierunkach możesz u nas studiować i kim zostać w przyszłości. Być może nie 
wiesz, że kształcimy nie tylko przyszłych lekarzy. Mamy dla Ciebie aż 17 kierunków do wyboru! Jakich? 
Dowiesz się na spotkaniu. Będzie to też okazja do rozmowy z przedstawicielami studentów, którzy 
opowiedzą o tym jak wygląda studiowanie na naszej Uczelni i jak można u nas rozwijać swoje pasje. 
Pokażemy także, że nauka to ludzie i GUMed to ludzie.



SESJE I WEBINARIA:  
STAŻE, STYPENDIA, 
FINANSOWANIE ORAZ  
STUDIUJ Z NAJLEPSZYMI

DZIEŃ III: PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2021
11:00   Rozwijaj się z Eurodesk.pl czyli o Programie Erasmus+, platformie eTweening oraz wolontariacie  

 międzynarodowym  
 Waldemar Banaszek, Krajowe Biuro Eurodesk Polska 

 Zapraszam na webinar, w trakcie którego powiem o szansach i możliwościach jakie daje Program 
Erasmus+ uczniom i nauczycielom w sektorach: Edukacja Szkolna oraz Młodzież. Pokażę, że nie trzeba 
być pełnoletnim, by uczestniczyć w wymianach młodzieżowych, realizować swoje pasje z rówieśnikami 
z innych państw to gwarantuje Erasmus+. Przybliżę platformę eTweening, dzięki której szkoły z całej Europy  
wspólnie mogą realizować projekty w formie online. Pełnoletnim uczestnikom powiem o rozwoju osobistym  
i zawodowym w formie wolontariatu międzynarodowego. Wszystkim zaprezentuję naszą stronę, gdzie zawsze  
są aktualne informacje o konkursach, stypendiach czy grantach dla uczniów, studentów oraz nauczycieli. 

 Eurodesk to międzynarodowa sieć organizacji i instytucji działających w 37 krajach europejskich  
zajmujących się informacją europejską i młodzieżową. 

12:00   Licealni badacze, poszukiwanie życia po studiach i absolwenci VIP. O nauce (i doświadczaniu) inaczej. 
 Jędrzej Szynkowski, Uniwersytet Łódzki 

14:00   Łódź docenia talenty, czyli dlaczego warto studiować w Łodzi 
 Justyna Kowalska-Grzegory i Anna Pawłowska, Urząd Miasta Łodzi – program Młodzi w Łodzi oraz Adrianna  
 Kozłowska Dyrektor Centrum Kształcenia Politechniki Łódzkiej 

 Podczas webinarium poznasz wyjątkową ofertę łódzkich uczelni skierowaną do ambitnych i utalentowanych 
młodych osób oraz dowiesz się jak wspieramy studentów w ramach programu Młodzi w Łodzi. Centrum 
Kształcenia Politechniki Łódzkiej



SESJE I WEBINARIA: 
STUDIOWANIE ZA GRANICĄ  
I INNE PROGRAMY  
ROZWOJOWE

DZIEŃ III: PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2021
9:00   Studiować w Izraelu (Instytut Weizmanna) 

 Igor Kaczmarczyk, Laureat Konkursu Explory 

 Cześć! Jeszcze kilka lat temu sam byłem uczestnikiem Konkursu Explory a teraz jestem na ostatnim roku studiów 
magisterskich w Instytucie Weizmanna w Izraelu. Zapraszam Was serdecznie na webinarium, podczas którego 
porozmawiamy sobie o możliwościach studiowania w Izraelu, o studiach pierwszego stopnia i drugiego, o możliwościach 
wakacyjnych staży międzynarodowych, a także jak sfinansować swoje studia w Izraelu, jakie są możliwe kierunki,  
no i dlaczego warto? Zapraszam serdecznie. 

10:00   Explory w pigułce – najważniejsze programy wsparcia programu Explory 
 Dorota Braziewicz, Fundacja Zaawansowanych Technologii 

 Chcesz dowiedzieć się więcej o Konkursie Explory i innych programach wsparcia dla młodych talentów prowadzonych 
w ramach Programu Explory? Zapraszamy na webinarium informacyjne „Program Explory w pigułce”. Spotkanie poprowadzi 
koordynatorka Konkursu Explory Dorota Braziewicz.  Podczas spotkania opowie o zasadach nowej edycji Konkursu Explory, 
a także Programie Mentorskim i Grantowym. 

11:00   Inżynier na krańcu świata czyli jak wyjechać na zagraniczne praktyki studenckie 
 Szymon Gaca, Laureat Konkursu Explory 

 Podróże umożliwiają nam rozwój umiejętności językowych, nawiązywanie nowych znajomości, doświadczanie nowych smaków, 
widoków i zwyczajów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób poszukuje możliwości wyjazdu. Czy zastanawiałeś się kiedyś 
jakby to było pracować zagranicą w wymarzonym zawodzie? Z jakimi kosztami wiąże się taki wyjazd? Jakie umiejętności musisz 
posiadać? Jakie formalności musisz spełniać? Jeśli interesują Cię odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszam Cię na webinar, 
który mam przyjemność poprowadzić. Podczas niego podzielę się moimi doświadczeniami z praktyki inżynierskiej, którą odbywam 
obecnie w Hiszpanii oraz odpowiem na zadane wcześniej pytania. Wytłumaczę krok po korku jak przejść przez proces rekrutacji 
oraz jak zorganizowany jest proces wymiany. Serdecznie zapraszam.



SESJE I WEBINARIA: 
STUDIOWANIE ZA GRANICĄ  
I INNE PROGRAMY  
ROZWOJOWE

DZIEŃ III: PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2021
12:00   Studiować w Holandii (University of Groningen) 

 Anna Skierska, Laureatka Konkursu Explory 

 Jesteś ciekawy/a jak wygląda nauka na zagranicznych uczelniach, jak przebiega rekrutacja i jak się do tego przygotować, 
jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, to serdecznie zapraszam na webinarium, podczas którego odpowiem Wam na wszystkie 
nurtujące Was pytania a także opowiem o moim doświadczeniu jako studentki inżynierii chemicznej na University of Groningen 
w Holandii. 

13:00   Studiować w Wielkiej Brytanii (Imperial College London) 
 Jan Przybyłowicz, Laureat Konkursu Explory 

 Jestem studentem 6. roku medycyny na Imperial College London. Oprócz pracy klinicznej, zajmuję się wdrażaniem nowych 
technologii w służbie zdrowia. W przeszłości pracowałem jako konsultant edukacyjny i doradzałem w aplikowaniu na studia 
za granicą. W ramach webinarium opowiem o najważniejszych elementach aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii, życiu 
studenckim i najważniejszych pytaniach, na które należy sobie odpowiedzieć decydując się na studia za granicą

14:00   Studiować w USA (University of Pennsylvania School of Engineering and Applied Sciences, Wharton School of Business) 
 Piotr Lazarek, Laureat Konkursu Explory

 Cześć, nazywam się Piotrek i jestem studentem elektroniki na University of Pennsylvania School of Engineering and Applied 
Sciences oraz Ekonomii na Wharton School of Business. Chciałbym Cię serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w moim webinarium 
na temat studiowania w Stanach Zjednoczonych. Podczas mojego wystąpienia postaram się odpowiedzieć na pytania takie 
jak: Czy nauka w USA może być tańsza niż w Polsce? Jak zwrócić na siebie uwagę i dobrze ją wykorzystać? Dlaczego warto 
aplikować „na opak”? Oraz w czym uniwersytety w Stanach przypominają sklepy z cukierkami? Innymi słowy, opowiem Wam 
o tym jak wygląda proces aplikacyjny na najbardziej prestiżowe uniwersytety świata, oraz krótko wyjaśnię, czym różni się 
edukacja wyższa w Polsce od tej „za oceanem”. Do zobaczenia wkrótce!
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9:00   Jak można wcielać w życie nawet najbardziej odważne pomysły?  

 Jak projekt naukowy zmienić w produkt, usługę, ścieżkę rozwoju kariery? 
 Dominik Marzec, Wrocławski Park Technologiczny 

 Poznacie sposoby na to, jak być przedsiębiorczym w każdym wieku i dowiecie się, jaką pomoc w tym zakresie możecie otrzymać 
od WPT. Posłuchacie m.in. o tym, jak zajęcia pozalekcyjne, takie jak te prowadzone w Centrum Edukacyjnym WPT, pozwalają odkryć 
odpowiednią dla siebie ścieżkę rozwoju oraz jak projekt rozwijany w ramach np. koła naukowego można testować, rozwijać i udoskonalać 
w dedykowanej do tego przestrzeni Academic Box, która działa przy WPT. Dowiecie się, dlaczego warto studiować we Wrocławiu oraz 
jak potencjał wyniesiony z uczelni można tu z łatwością przekuć w sukces w miejscach takich jak Inkubatory Przedsiębiorczości WPT. 
Poznacie zasady ich działania oraz przykłady na to, że biznes i środowisko akademickie mają ze sobą wiele wspólnego! W końcu wiele 
pomysłów na własną firmę zaczyna się właśnie od studenckiego notesu.

10:00   Wygrywać w nowoczesnych technologiach spotkanie z laureatkami Konkursu im. R. Szczęsnego oraz o Projekcie InnovaBio    
 Pomorze i warsztatach w Bio Laboratorium dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
 Marta Szymańska, Strefa Startup Gdynia oraz Jolanta Grzenkowicz-Wydra z Bio Laboratorium 

 Zapraszamy na inspirujące spotkanie z młodymi naukowczyniami, Eryką Mrotek i Wiktorią Lipińska, laureatkami dwóch ostatnich edycji 
Konkursu im. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę z zakresu nowoczesnych technologii, wykonaną na Politechnice Gdańskiej. 
Dziewczyny podzielą się kulisami pracy na uczelni, w laboratorium chemicznym oraz realizacji innowacyjnych projektów naukowych. 
Opowiedzą także o swoich zwycięskich w Konkursie projektach oraz możliwościach ich szerokiego zastosowania. 

 Podczas webinarium opowiemy także o pracach badawczo-rozwojowych wykonanych na rzecz projektu InnovaBio Pomorze. Opowiedzą 
o nim uczestnicy VIII edycji projektu realizowanego w Bio Laboratorium | PPNT Gdynia. Poznacie korzyści płynące z udziału studentów 
i uczniów w badaniach wykonywanych na rzecz firm z sektora life science.

 Opowiemy również o ofercie warsztatów Bio Laboratorium, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Udział w warsztatach 
pozwala na poznanie wielu technik stosowanych w pracy laboratoryjnej takich jak: posiewy mikrobiologiczne, izolacja DNA, rozdział 
barwników za pomocą TLC i wiele innych. Uczestnicy mają okazję wykonać badania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, 
poznać zasady pracy obowiązujące w laboratorium mikrobiologicznym, oraz laboratorium hodowli roślin in vitro. Warsztaty to sposób 
na poszerzenie wiedzy i doskonalenie kompetencji ważnych w wyborze ścieżki zawodowej
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14:00   Młodzi wynalazcy, a prawo własności intelektualnej  
 dr Magdalena Tagowska, dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk,  
 PATPOL Kancelaria Patentowa 

 Czym są prawa IP i dlaczego warto je chronić, co to jest patent i na co jest 
udzielany, jakie kroki należy podjąć żeby go uzyskać, oraz najczęstsze błędy 
wynalazców, które uniemożliwiają im uzyskanie patentu. 

 Przedstawimy również podstawowe procedury i koszty dokonania zgłoszenia 
patentowego. 

 W trakcie webinarium postaramy się wyjaśnić kwestie związane z oceną 
zdolności patentowej wynalazków oraz rozprawić z rozpowszechnionymi 
mitami dotyczącymi ochrony patentowej.

DZIEŃ III: PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2021



DO UDZIAŁU W GDYNIA EXPLORY WEEK

ZAPRASZAMY
uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych

oraz nauczycieli i wszystkich pasjonatów nauki i technologii

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY, 
ALE WYMAGA REJESTRACJI  

Rejestracja na wydarzenie jest jednoznaczna z akceptacją REGULAMINU.

Jeśli masz pytania napisz do nas na adres: 
a.balak@fzt.org.pl lub zadzwoń pod nr 570 151 499.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO OGLĄDANIA I EKSPLOROWANIA!

https://hopin.com/events/gdynia-explory-week

mailto:a.balak%40fzt.org.pl?subject=
https://hopin.com/events/gdynia-explory-week


PARTNERZY STRATEGICZNI:ORGANIZATOR EXPLORY: MECENAS EXPLORY:

Dofinansowano z Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki  
Ministra Edukacji i Nauki

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki  
w ramach Programu  wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych 2021


