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Drodzy miłośnicy nauki i nowych technologii!

Serdecznie zapraszamy na Gdynia Explory Week,  wielkie święto nauki i
nowych technologii. W ramach wydarzenia odbędzie się Krajowy Finał
Konkursu Explory, Konferencja Talentowa Explory oraz Festiwal Nauki i
Nowych Technologii Explory. Jak co roku przygotowaliśmy mnóstwo
ciekawych spotkań, wykładów, warsztatów i debat, które mamy nadzieję,
zainspirują Was do e(x)plorowania niezwykłego świata wokół oraz rozwijania
talentów. W dniach 19-21 października 2022 odwiedzimy  3 szkoły (w
Warszawie, Lublinie i Łodzi),  będziemy stacjonarnie w Pomorskim Parku
Naukowo-Technologicznym Gdyna i dodatkowo wybrane elementy programu
pokażemy szerszemu gronu odbiorców w internetowych streamach na
naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy do świętowania razem z 
 nami!

  Zespół Explory



SALA AUDYTORYJNA SALA KINOWA SALA LAZUROWA SALA PIASKOWA 
SALA

KORALOWA 
SALA MORSKA Mobilne smartPlanetarium

Prezentacje projektów
finałowych Konkursu Explory,

kategoria: Człowiek
[9:00-10:00]

  WYKŁAD
"Eksploracja mózgu"

[9:00 - 10:00]

 WARSZTAT 
"W sercu nauki -

warsztat o układzie
krążenia" [9:00 -

9:45]

WARSZTAT
"Żeby wynaleźć koło

trzeba mieć je z czego
zbudować"  

[9:00 - 9:45]

WARSZTAT
"Model silnika
prądu stałego"
[9:00-10:00]

 

Seanse w Mobilnym
smartPlanetarium będą

rozpoczynały się o pełnych
godzinach: 

 
9:00 - 9:45

10:00-10:45
11:00-11:45

12:00 - 12:45
13:00-13:45
14:00-14:45

 
 

Prezentacje projektów
finałowych Konkursu Explory,

kategoria: Środowisko
[10:00-11:00]

WYKŁAD
"ABC Konkursów

Naukowych" 
[10:00-11:00]

 WARSZTAT 
"W sercu nauki -

warsztat o układzie
krążenia" [10:00-

10:45]

WARSZTAT
"Żeby wynaleźć koło

trzeba mieć je z czego
zbudować"  

[10:00-10:45]

WARSZTAT
"Model silnika
prądu stałego"
[10:00-11:00]

 
 

Prezentacje projektów
finałowych Konkursu Explory,

kategoria:  Technologie
[11:00-12:00]

WYKŁAD
"Świat kolorowych

białek okiem biologa
strukturalnego"

[11:00-12:00]

WARSZTAT "Design
thinking" [11:00 -

11:45]

WARSZTAT
 "Escape Room –

programowanie z PLC" 
[11:00-12:00]

 

  

SALA AUDYTORYJNA SALA MORSKA

Dyskusja Naukowiec - Sportowiec 
[12:00-13:00]

- inspirująca rozmowa na temat zastosowań nowych rozwiązań naukowych i innowacji w sporcie. Jak co roku, naukowiec dr
hab.  inż Adam Sieradzki spotka się ze sportową gwiazdą. W tym roku gościem wydarzenia  będzie mistrz olimpijski - Kajetan

Duszyński.
 

WYKŁAD 
"CARBON, KEVLAR i ich

zastosowanie w sportach
wyczynowych 

(F1, Moto GP, WRC,
żeglarstwo, kolarstwo)"

[12:00-12:45]

 

WYKŁAD
"Młodzi wynalazcy, a

prawo własności
intelektualnej"
[13:00 - 14:00]

   

WYKŁAD
 „Jak klasy i szkoły mogą

uprawiać naukę oraz
pomagać planecie (w tym

samym momencie)?" 
[13:00 - 13:45]

PROGRAM
FESTIWALU

 
uczniów 7-8 klas szkół
podstawowych, 
uczniów szkół
ponadpodstawowych,
studentów
nauczycieli

ZAJĘCIA  DLA:
 

 

21.10.2022 (piątek)

PPNT GDYNIA

UDZIAŁ BEZPŁATNY,
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY



PITCHING MŁODYCH TALENTÓW
PREZENTACJE PROJEKTÓW  FINAŁOWYCH

KONKURSU EXPLORY

Prezentacje poprowadzi:
NATANIEL BROŻNOWICZ - współzałożyciel portalu maturalni.com

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 

9:00-12:00

Pitching Młodych Talentów to 3-godzinna sesja, w czasie której Finaliści Konkursu Explory
zaprezentują swoje projekty przed szeroką publicznością. Każda prezentacja będzie trwać 3 minuty.
Pitching będzie podzielony na trzy części tematyczne:

Sesja CZŁOWIEK, godz. 9:00 – 10:00
Publiczność będzie mogła wysłuchać prezentacji m.in. o bezpieczeństwie nad wodą, urządzeniach
wspierających osoby z niepełnosprawnościami, a także propozycji nowych terapii w walce z
nowotworami.

Sesja ŚRODOWISKO, godz. 10:00 – 11:00
Finaliści zaprezentują projekty dotyczące m.in.  walki z zanieczyszczeniem wód, technologii do badania
ziemskiej atmosfery i zanieczyszczeń powietrza.

Sesja TECHNOLOGIA, godz. 11:00 – 12:00
Pitching zamkniemy prezentacjami m.in. o wirtualnych asystentach i sterownikach, odzyskiwalnych
rakietach i łazikach badawczych.



DYSKUSJA
 Naukowiec - Sportowiec 

 

Dyskusję poprowadzi:
dr hab inż. Adam Sieradzki z Politechniki Wrocławskiej

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 

12:00-13:00

Kajetan Duszyński - Wyczynowo trenuje lekkoatletykę, a
konkretnie bieg na 400m oraz sztafetę 4x400m. Jego
największym sportowym osiągnięciem jest zdobycie złotego
medalu Igrzysk Olimpijskich w Tokio, w 2021 roku, w sztafecie
mieszanej 4x400m. Jest również doktorantem na
Politechnice Łódzkiej, gdzie zajmuje się biologią strukturalną,
a konkretnie krystalografią białek. Kiedy nie ma go na bieżni to
w wolnym czasie lubi czytać literaturę popularnonaukową,
oglądać filmy i grać w RPG. 

Gościem dyskusji będzie mistrz olimpijski:

Kajetan Duszyński

Współorganizatorem dyskusji jest 



WYKŁAD
"Eksploracja mózgu"

 
Program eksploracji mózgu najlepiej podzielić na etapy, z których pierwszy to
wycieczka mózgowym szlakiem percepcji, uwagi i świadomości, drugi to eksploracja
pola bitwy emocji i zdrowego rozsądku, a trzeci to podglądanie tajemniczej interakcji
procesów automatycznych i wolicjonalnych. Dzięki eksploracji mózgu można odkryć to,
co uczyni nasze mózgi sprawniejszymi w eksploracji świata.

Wykład poprowadzi: 
dr Wojciech Glac, prof. UG - neurobiolog z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego -
zwycięzca konkursu Popularyzator Nauki 2019 w kategorii „Naukowiec”, organizowanego
przez serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Badacz UG, dydaktyk i popularyzator wiedzy na temat mózgu oraz pomysłodawca i
organizator Dni Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim /Pracownia Neurobiologii Katedry
Fizjologii Zwierząt i Człowieka/. Wygłosił kilkaset wykładów i warsztatów dotyczących
mózgu. Neurobiolog stworzył też grę planszową „Infekcja”, w której można obronić
organizm zakażony koronawirusem.

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 

9:00-10:00



WYKŁAD
"ABC Konkursów naukowych"

 
Na zajęciach opisane będą procesy przygotowania do konkursów naukowych od
strony teoretycznej i praktycznej - opartej na doświadczeniach. Przedstawią one
jak należy się przygotować od strony wiedzowej, na jakie aspekty należy zwrócić
uwagę oraz jak ćwiczyć przed rozmowami z jury.
Wskazane będą możliwości, jakie konkursy przynoszą i jak przy ich pomocy można
zbudować bogate portfolio już w młodym wieku.

Wykład poprowadzi: 
Gabriela Szczepanik - laureatka wielu konkursów naukowych - zarówno o zasięgu
ogólnopolskim jak i międzynarodowym. W 2021 roku zajęła II miejsce w Konkursie Explory,
Jest także laureatką REGENERON ISEF oraz polskiej i międzynarodowej edycji Konkursu Unii
Europejskiej EUCYS.

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 

10:00-11:00



WYKŁAD
"Świat kolorowych białek okiem biologa

strukturalnego"
 

Podczas wykładu dowiemy się po co algom i bakteriom kolorowe białka i do czego
możemy tę wiedzę wykorzystać. Poznamy również zasady działania mikroskopii
krioelektronowej, która umożliwia “oglądanie” białek w 3D.

Wykład poprowadzi: 
Igor Kaczmarczyk - doktorant w Grupie Badawczej Maxa Plancka w MCB w Krakowie, absolwent
Instytutu Weizmana w Izraelu. Laureat i finalista wielu konkursów naukowych, m.in. Explory
(2014, 2015, 2016), EUCYS (2016), Złoty Medal Chemii (2019). Współpracował z laureatką
Nagrody Nobla z chemii, Prof. Adą Yonath. Jestwspółodkrywcą nowej rodziny receptorów
światła, która w 2022 roku została opisana w czasopiśmie Nature Structural and Molecular
Biology. Aktualnie pracuje nad strukturami enzymów modyfikujących RNA. W 2022 roku znalazł
się na liście 25under25 magazynu Forbes w kategorii Nauka.

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 

11:00-12:00



PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 

9:00-9:45
10:00-10:45

 

WARSZTAT 
"W sercu nauki -  o układzie krążenia"

 
 

Dlaczego serce nie odpoczywa i przez całe życie nieustannie pracuje? Na
warsztatach odpowiemy sobie na to, i parę innych pytań które mogą Wam siedzieć w
głowach. Jednak kilka faktów o krążeniu to nie wszystko - mam dla Was coś dużo
ważniejszego - pokażę, jak samodzielnie wyciągać wnioski na podstawie obserwacji.
Temat prześledzimy na każdej płaszczyźnie - mikroskopowej i makroskopowej.
Przekonacie się, że wiedzę można zdobywać nie tylko z książek!

Warsztat poprowadzi: 
Olga Ścieszka - studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, laureatka III Nagrody
Głównej Konkursu Explory 2020 i finalistka ISEF. W swoim codziennym życiu stara się
udowodnić, że nauka wcale nie musi być przykrym obowiązkiem, że można się kształcić
przez własne obserwacje i doświadczenia - w tym można zaleźć trochę zabawy.



WARSZTAT 
"Design Thinking"

 
 

Czym jest design thinking? Jak można wykorzystać ten proces do tworzenia
innowacyjnych projektów naukowych i społecznych?  Uczestnicy warsztatów
poznają podstawowe informacje o design thinking, dowiedzą się dlaczego ludzie
odgrywają tak ogromną rolę w naszej pracy i  czy jesteśmy w stanie stawiać czoła
globalnym wyzwaniom przez lokalne działania?  Szkolenie będzie miało charakter
teoretyczno-praktyczny, umożliwiający utrwalenie zdobytej wiedzy i wykorzystanie
jej w rozwoju własnych pomysłów.

Warsztat poprowadzi: 
Martyna Łuszczek - tegoroczna maturzystka, naukowczyni z duszą społecznika,
zafascynowana światem IT. Laureatka konkursu E(x)plory 2021. Wyróżniona przez fundację
Perspektywy w rankingu TOP100 Women in AI 2022. Na co dzień prowadzi badania związane
z ochroną środowiska.

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 

9:00-9:45
10:00-10:45



WARSZTAT 
"Żeby wynaleźć koło trzeba mieć je z czego

zbudować"
 

Materiały są podstawą otaczającego nas świata. Każdy wynalazek czy technologia opiera się na
osiągnięciach z dziedziny materiałów, która przyczyniła się do jego powstania. W trakcie warsztatów
zapoznamy uczestników z różnymi grupami materiałów, poprzez wizualizację ich właściwości, różnic
między nimi oraz przy pomocy przykładów ich zastosowania. Opowiemy też po krótce, jak postęp w
dziedzinie materiałów wpływał na rozwój ludzkości.

 
 

Warsztat poprowadzą:
Julia Kosińska - studentka inżynierii materiałowej, współtwórczyni reaktora przepływowego służącego do
oczyszczania wody z nieczystości organicznych, takich jak leki ich pozostałości . Zwyciężczyni konkursu 25
under 25 magazynu „Forbes” oraz warszawskiego biura McKinsey & Company w kategorii Zrównoważony
rozwój i klimat oraz wielu konkursów naukowych m.in. kilku nagród specjalnych E(x)plory. Pasjonatka nauk
przyrodniczych i technicznych z naciskiem na chemię oraz nauki o materiałach. Działaczka w Samorządzie
Studenckim Politechniki Warszawskiej oraz Koła Naukowego "Wakans".

Mateusz Malikowski - student inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Pierwsze naukowe kroki
stawiał razem z E(x)plory. Zapalony konkursowicz, działacz w Samorządzie Studenckim.

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 

9:00-9:45
10:00-10:45

 



WARSZTAT 
"Escape Room – programowanie z PLC"

 
 
 

Escape Room - pokój zagadek związany z podstawami informacjami z
programowaniem sterowników PLC. Co oznacza, ze uczniowie samodzielnie będą
musieli podać hasło złożone z rozwiązanych zagadek. Podanie prawidłowego hasła
umożliwi wyjście z pokoju. Uwaga nie trzeba mieć podstaw z programowania
sterowników, celem Escape Roomu jest pokazanie działających stanowisk, które
uruchamiają samodzielnie uczniowie. Bo hasłem przewodnim Escape Room-u jest
fakt, że programowanie PLC - to prościzna.

Warsztat poprowadzą:
Studenci z Koła Naukowego HMI działającego przy Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni. Koło HMI (Human Machine Interface) to zbiór chętnych do odkrywania nauki i wiedzy związanej z
szerokim pojęciem automatyki przemysłowej. Zajmujemy się programowaniem sterowników PLC, paneli
operatorskich HMI, a ostatnio nawet zahaczamy o zastosowania w PLC sztucznej inteligencji. Koło to
przede wszystkim studenci roku 2, 3 i 4 Wydziału Elektrycznego UMG, gościnnie pomagają nam studenci
innych wydziałów, a nawet uczelni. 

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 

11:00-12:00
 



WARSZTAT 
"Model silnika prądu stałego"

 
 
 
 

Uczestnicy warsztatów będą rozwijać umiejętności konstruktorskie  i poznają podstawy
elektryki. W czasie zajęć  zbudują  model silnika prądu stałego  z ogólnodostępnych
materiałów i poznają podstawy działania takiego silnika.

Warsztat poprowadzi:
Michał Ratajczak - specjalista ds. zarządzania projektami opakowaniowymi i przepakowaniowymi w Nestle. Członek
stowarzyszenia Polskich wynalazców i racjonalizatorów. Innowator i popularyzator nauki. W liceum realizował
projekt, badania wpływu barwy światła na pracę i wydajność użytkowników oraz tworzy autorski system
oświetlenia- “Kandelka”. Część projektu realizowana była przy współpracy z Akademią Morską w Gdyni. Elementy
projektu zostały zgłoszone jako wynalazek do urzędu Patentowego. Laureat konkursu prac młodych naukowców,
E(x)plory, krajowego konkursu EUCYS i konkursu młody innowator. Uczestnik kilku międzynarodowych wystaw
wynalazków, między innymi w Brukseli, Warszawie, Targi IMM- New Talents w Kolonii. Obecnie realizuje projekt
szybkiego prototypowania i tworzenia części zamiennych maszyn przemysłowych przy wykorzystaniu metod
przyrostowych. 

PPNT GDYNIA
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 (piątek)
 

9:00-10:00
10:00-11:00

 



WYKŁAD
"CARBON, KEVLAR i ich zastosowanie w sportach

wyczynowych 
(F1, Moto GP, WRC, żeglarstwo, kolarstwo)"

 
 
 
 
 

Wykład dla fanów sportów - głównie motorowych. Zostanie przedstawione zastosowanie
nowoczesnych materiałów takich jak włókna węglowe i aramidowe w sporcie
wyczynowym, ale w nawiązaniu do coraz bardziej dostępnych aplikacji dostępnych dla
wszystkich. 

Wykład poprowadzi:
Dr inż. Krzysztof Dudzik - absolwent Technikum Elektronicznego ZSE w Wejherowie oraz Wydziału
Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Od 2005 r. nauczyciel akademicki w UMG. Zajmuje się
zagadnieniami dotyczącymi spajania materiałów oraz diagnostyki maszyn, urządzeń i procesów. Jednym z
obszarów jego zainteresowań jest wykorzystanie emisji akustycznej do oceny stanu maszyn i urządzeń lub
monitorowania procesów takich jak: toczenie, zgrzewanie, itp. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod
diagnostycznych coraz szerzej i chętniej stosowana w przemyśle zarówno okrętowym jak i lądowym.
Interesuje się motoryzacją, nowinkami technologicznymi i sportami ekstremalnymi. Jeździ na rowerze,
motocyklach: szosowym i terenowym. Od 2005 roku posiada licencję rajdową RII.

PPNT GDYNIA
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 (piątek)
 

12:00-12:45
 



WYKŁAD
"Jak klasy i szkoły mogą uprawiać naukę oraz

pomagać planecie (w tym samym momencie)?"

Wykład poprowadzi:
Marta Alicja Trzeciak - główna specjalistka ds. komunikacji naukowej w Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
dziennikarka naukowa (Polityka, Pulsar, Crazy Nauka), konsultantka merytoryczna i recenzentka
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Amber), autorka książek popularnonaukowych
(„Laboratorium w szufladzie. Zoologia”, „Czy słonie dają klapsy?”) i recenzentka (Mądre Książki).

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 

13:00-13:45
 

Czy możliwe jest, abyśmy, zdobywając wiedzę, jednocześnie ją wytwarzali? A czy
da się być na raz badaczem oraz aktywistą klimatycznym i środowiskowym?
Odpowiedź na oba te pytania brzmi: oczywiście, że tak!
Podczas prelekcji dowiecie się, jak - krok po kroku - przystąpić do tego typu
projektów, a gdy już weźmiecie w nich udział: jak poznawać przyrodę i zarazem ją
chronić.



Mobilne smartPlanetarium
 
 
 
 
 
 

Mobilne smartPlanetarium to wyjątkowe miejsce, w którym, każdy
może eksplorować odległe zakątki Wszechświata dzięki specjalnym
pokazom astronomicznym. Opowiadają one o wielkości i budowie
Wszechświata, opisują najbardziej popularne gwiazdozbiory na niebie,
przybliżają tajemnice planet i galaktyk. 

Podczas projekcji uczestnicy mogą wziąć udział w prawdziwej
kosmicznej wyprawie: zobaczyć układ gwiazd widocznych gołym
okiem, konfigurację planet na tle zodiaku, układ gwiazdozbiorów, fazy
Księżyca, zaćmienia. Projekcje wyświetlane są na kopule ponad
głowami widzów.

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
 
 
 

Pokaz realizuje Centrum Edukacji smartLAB. 

 9:00-14:00



WYKŁAD
"Młodzi wynalazcy, a prawo własności

intelektualnej"
 
 
 
 
 

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

Wykład poprowadzą:
dr Magdalena Tagowska, dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk - Rzeczniczki patentowe z PATPOL - Kancelaria
Patentowa.

PATPOL to kancelaria patentowa będąca liderem w branży ochrony własności intelektualnej w Polsce i w Unii
Europejskiej. Zespół Patpol tworzą wybitni rzecznicy patentowi, najlepsi specjaliści z wykształceniem
kierunkowym, z tytułami naukowymi w wielu dziedzinach, takich jak mechanika, chemia, biologia, biotechnologia,
farmacja czy elektronika.

PPNT GDYNIA
21.10.2022

 (piątek)
13:00-14:00



WARSZTAT
"Co zrobić, żeby młodzież była nie tylko

Young ale miała też Power?"
 
 
 

Na spotkaniu połączonym z warsztatami porozmawiamy o tym, jak pracować z
młodzieżą, która zgłasza trudności w zakresie zdrowia psychicznego, akceptacji i
samoakceptacji. Jak dodać wiatru w skrzydła tym, którzy nie wierzą, że mogliby

odnosić sukcesy. I jak zachęcić tych, którzy może i wierzą w siebie, ale nie wierzą w
zmianę systemu. Krótko: jak odnaleźć talenty, gdy same się nie chwalą.

 
 

Warsztat poprowadzi:
Justyna Suchecka-Jadczak - dziennikarka TVN 24, autorka książek "Young Power" i
"Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze".
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 (piątek)
14:00-14:45

fot. Wojtek Biały



9:00-10:00 Rejestracja uczestników  

10:00-10:10 Otwarcie konferencji   

10:10-10:50
Jak wspierać i inspirować

Młode Talenty? 

Joanna Gogolińska, 
wiceprezeska Fundacji Zaawansowanych
Technologii 

10:50-11:30 
Młody talent w szkole.

Instrukcja obsługi 
Igor Kaczmarczyk, 
laureat Konkursu Explory

11:30-12:10
Od szkolnego projektu do

własnego biznesu 

Zuzanna Kot i Michał Jankowski, 
menadżerowie ds. Rozwoju Biznesu i Strategii w
Grupie INVESTIN S.A. 

12:15-13:00 Żywa Biblioteka
Goście: Joanna Gogolińska, Igor Kaczmarczyk,
Zuzanna Kot i Michał Jankowski, Barbara Halska,
Gabriela Szczepanik

14:00-15:00 

Rozwijanie młodych
talentów –

  szanse i wyzwania  -
debata

Goście debaty: Joanna Gogolińska, Anna Broniarek,
Daniel Dereniowski, Barbara Halska, Marta Alicja
Trzeciak
Debatę poprowadzi Oktawia Gorzeńska

PROGRAM
KONFERENCJI
TALENTOWEJ

 

nauczycieli, 
dyrektorów szkół, 
edukatorów, 
pracowników organizacji
pozarządowych, 

SPOTKANIE DLA:
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UDZIAŁ BEZPŁATNY,
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
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PRELEGENCI
KONFERENCJI
TALENTOWEJ

 

Joanna Gogolińska
Wiceprezeska Fundacji

Zaawansowanych Technologii

Igor Kaczmarczyk
Laureat Konkursu Explory

Zuzanna Kot
Menadżer ds. Rozwoju Biznesu i

Strategii w Grupie INVESTIN S.A. 

Michał Jankowski
Menadżer ds. Rozwoju Biznesu i

Strategii w Grupie INVESTIN S.A. 

Anna Broniarek
koordynator projektu 
Biuro Strategii NCBiR

Daniel Dereniowski  
CEO HugeTech

Oktawia Gorzeńska
Akademia Przywództwa Edukacyjnego

Barbara Halska
Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole
Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie,

Nauczyciel Roku 2014

Marta Alicja Trzeciak
Centrum Nauki Experyment

Gabriela Szczepanik
Laureatka Konkursu Explory
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10:10-10:50

Jak wspierać i inspirować Młode Talenty? 

Program Explory od 11 lat odkrywa i wspiera młode talenty. Stale analizujemy potrzeby
uczestników Explory oraz bariery, z którymi się mierzą. Wiedza, którą ciągle zdobywamy
pozwala nam na doskonalenie naszych propozycji wsparcia tak, aby podążały za aktualnymi
potrzebami talentów – a niekiedy nawet je wyprzedzały. 

W moim wystąpieniu pokażę kim są młode talenty Explory i w jaki sposób nasze programy
odpowiadają na ich potrzeby. Postaram się pokazać także, które z działań Programu Explory
były skuteczne, a które się nie sprawdziły. Zaprezentuję plany Fundacji odnośnie rozwoju
działań dla młodych talentów związane z obszarem zrównoważonego rozwoju.

Joanna Gogolińska
Wiceprezeska Fundacji Zaawansowanych Technologii 

Menedżerka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym w organizacjach pozarządowych oraz w
sektorze biznesu. Od 10 lat odpowiedzialna za fundraising i rozwój Programu Explory w Fundacji

Zaawansowanych Technologii, obecnie na stanowisku wiceprezeski Fundacji. Prowadziła Program Explory w
latach 2013-2021. Była pomysłodawczynią Programu grantowego dla młodych talentów i uczestniczyła w

ocenie projektów w dwóch edycjach programu. Wcześniej kierowała działem PR i Fundraisingu w Fundacji
ITAKA oraz pracowała jako specjalistka ds. PR i organizacji wydarzeń w firmach prywatnych.
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10:50-11:30

Młody Talent w szkole. Instrukcja obsługi

Igor Kaczmarczyk
Laureat Konkursu Explory 

 Doktorant w Grupie Badawczej Maxa Plancka w MCB w Krakowie, absolwent Instytutu Weizmana w Izraelu.
Laureat i finalista wielu konkursów naukowych, m.in. Explory (2014, 2015, 2016), EUCYS (2016), Złoty Medal

Chemii (2019). Współpracował z laureatką Nagrody Nobla z chemii, Prof. Adą Yonath. Jestwspółodkrywcą nowej
rodziny receptorów światła, która w 2022 roku została opisana w czasopiśmie Nature Structural and Molecular

Biology. Aktualnie pracuje nad strukturami enzymów modyfikujących RNA. W 2022 roku znalazł się na liście
25under25 magazynu Forbes w kategorii Nauka..

“Czego potrzebuje młody talent w szkole? Jakiego rodzaju wsparcie jest dla niego
najcenniejsze?  Jak mogłaby wyglądać modelowa współpraca ucznia z nauczycielem? Na te i
inne pytania opowiem ze swojej perspektywy – uczestnika Konkursu Explory i młodego
badacza.” 
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11:30-12:10

Od szkolnego projektu do własnego biznesu 
Czy projekt o wysokiej wartości naukowej zawsze posiada potencjał rynkowy? Jak to sprawdzić?
Jakie wyzwania czekają na młodych przedsiębiorców – bariery, ryzyka, luki przedsięwzięcia?
Mapa drogowa komercjalizacji – jakie są najważniejsze kamienie milowe procesu komercjalizacji?
Co to jest własność intelektualna i czy warto ją chronić?

Prelegenci przybliżą podstawowe zasady zarządzania projektem technologicznym z punktu widzenia
biznesowego, w tym przedstawią poszczególne etapy komercjalizacji, z uwzględnieniem strategii ochrony
rezultatów działalności naukowej. Zagadnienia zostaną zaprezentowane z uwzględnieniem perspektywy
przyszłych partnerów biznesowych, takich jak inwestorzy, czy podmioty wdrażające z sektora
przemysłowego. Ponadto podkreślone zostaną najczęściej spotykane zagrożenia i wyzwania procesu
komercjalizacji.

Zuzanna Kot 
 Menedżer ds. Rozwoju Biznesu i Strategii  w Grupie INVESTIN.

Doradca biznesowy, ukierunkowany na kreowanie przyszłości przedsiębiorstw, marek i produktów, szczególnie w
obszarach związanych z innowacyjnością. Prowadzi i nadzoruje procesy wdrożeniowe począwszy od działań audytorskich,

poprzez wsparcie w planowaniu strategicznym, aż po implementację i weryfikację założeń biznesowych. Specjalista w
zakresie pozyskiwania finansowania, w szczególności w ramach funduszy europejskich.  

 

Michał Jankowski
 Menedżer ds. Rozwoju Biznesu i Strategii w Grupie INVESTIN 

Menedżer specjalizujący się w obszarze wsparcia rozwoju projektów innowacyjnych poprzez doradztwo, management i
mentoring. Współpracuje z zespołami badawczymi, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami sektora publicznego na

wszystkich etapach rozwoju projektu – począwszy od modelowania jego założeń, poprzez diagnozę możliwości
finansowania, koordynację i realizację działań merytorycznych, aż po weryfikację i monitoring postępów. Wspiera firmy z

obszarów przemysłu 4.0, technologii środowiskowych i zielonych technologii, e-health oraz geoinformatyki i teledetekcji. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyiNjbgLf6AhXs-yoKHanPA2kQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fpl.linkedin.com%2Fin%2Fzuzanna-kot-9916bb59&usg=AOvVaw0ATaQnjX46rtl0DoOCTgG-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyiNjbgLf6AhXs-yoKHanPA2kQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fpl.linkedin.com%2Fin%2Fzuzanna-kot-9916bb59&usg=AOvVaw0ATaQnjX46rtl0DoOCTgG-
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12:15-13:00

Żywa biblioteka
Nieformalna część konferencji,

 w której uczestnicy, tak jak 
w prawdziwej Bibliotece mogą wybrać

interesujące ich tematy. Tym razem jednak
źródłem wiedzy nie będą książki, a spotkania z

żywymi osobami. Zapraszamy na inspirujące
rozmowy z prelegentami konferencji, wymiany

doświadczeń, zadawanie pytań
 i wspólnego poszukiwania odpowiedzi

 
Gośćmi biblioteki będą: 

Joanna Gogolińska, Igor Kaczmarczyk, 
Zuzanna Kot i Michał Jankowski, 

Barbara Halska, Gabriela Szczepanik 
.
  

 



DEBATA
 Rozwijanie Młodych Talentów - Szanse i wyzwania

 

20.10.2022
(czwartek)
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12:15-13:00

Debatę prowadzi:
Oktawia Gorzeńska - autorka książki „Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik”.
Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w
chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Doradczyni dyrektorów i szkoleniowiec w ogólnopolskich programach
edukacyjnych w zakresie przywództwa i innowacji. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka
platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Współtwórczyni #ProjektZMiana.  Członikini Rady
Programowej Fundacji Orange. Jutronautka 2022 według Gazety Wyborczej. Prowadzi blog www.gorzenska.com,
koordynuje ogólnopolskie projekty edukacyjne. 

Gośćmi debaty będą: 
Joanna Gogolińska,  Barbara Halska,  Marta Alicja Trzeciak, Daniel Dereniowski i Anna Broniarek

Sala Kinowa

http://www.gorzenska.com/
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 (środa)
 

LUBLIN

dr Waldemar Berej - Fizyk od studiów związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Teoretyk z wykształcenia ale w ciągu wielu lat pracy na uczelni miał okazje zajmować się różnymi
aspektami fizyki. O tych szczególnie interesujących mówił niejednokrotnie w ramach Spotkań z
Fizyką czy też Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 
 

Zespół Szkół nr 1
 im. Władysława

Grabskiego w Lublinie

“Design Thinking”
Czym jest design thinking? Jak można wykorzystać ten proces do tworzenia innowacyjnych projektów naukowych i
społecznych? Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe informacje o design thinking, dowiedzą się dlaczego ludzie
odgrywają tak ogromną rolę w naszej pracy i czy jesteśmy w stanie stawiać czoła globalnym wyzwaniom przez lokalne
działania? Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-praktyczny, umożliwiający utrwalenie zdobytej wiedzy i
wykorzystanie jej w rozwoju własnych pomysłów.

"Potęga cienkich warstw, czyli co dzieje ze światłem w projektorze"
Projektory umożliwiające wyświetlanie na ekranie różnego typu plików od wielu już lat są używane w szkole, pracy czy nawet w
domu. Z dwóch głównych technologii, które są stosowane w projektorach, przedstawię, ilustrując fotografiami wyników
doświadczeń, rozwiązanie wykorzystujące matryce ciekłokrystaliczne (3LCD). Zanim wiązka światła trafi na ekran, wykonuje się
na niej proste (co do istoty) operacje a wszystko to dzięki specjalnie dobranym układom cienkich warstw.

 

 
Martyna Łuszczek - tegoroczna maturzystka, naukowczyni z duszą społecznika, zafascynowana
światem IT. Laureatka konkursu E(x)plory 2021. Wyróżniona przez fundację Perspektywy w rankingu
TOP100 Women in AI 2022. Na co dzień prowadzi badania związane z ochroną środowiska

 
.



GEW W TRASIE
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 (czwartek)
 

WARSZAWA

dr hab. Ryszard Piramidowicz - Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracę magisterską pt.
Badanie własności spektroskopowych kryształów laserowych domieszkowanych jonami tulu wykonał w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu
Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW. 

 

Zespół Szkół Licealnych
 i Technicznych nr 1 

w Warszawie
 

"Żeby wynaleźć koło trzeba mieć je z czego zbudować"
Materiały są podstawą otaczającego nas świata. Każdy wynalazek czy technologia opiera się na osiągnięciach z dziedziny materiałów, która przyczyniła
się do jego powstania. W trakcie warsztatów zapoznamy uczestników z różnymi grupami materiałów, poprzez wizualizację ich właściwości, różnic
między nimi oraz przy pomocy przykładów ich zastosowania. Opowiemy też po krótce, jak postęp w dziedzinie materiałów wpływał na rozwój ludzkości.

"Laser – potęga światła"
Współczesna cywilizacja to świat zaawansowanych technologii. Żyjemy w ich otoczeniu nie zdając sobie nawet z tego sprawy – pełnymi garściami
czerpiemy z zasobów technologii informacyjnych, elektronicznych, chemicznych, medycznych itp. Jednym z urządzeń, które w istotny (choć dla wielu
niedostrzegalny) sposób wpłynęło na kształt współczesnego świata technicznego jest laser – generator światła różnego od wszystkich innych
występujących w naturze. Głównym celem tego wykładu jest przybliżenie i wyjaśnienie specyficznych właściwości światła laserowego. Zakres wykładu
obejmuje omówienie fizycznych podstaw działania lasera i jego budowy, wyjaśnienie i demonstrację podstawowych właściwości promieniowania
laserowego – monochromatyczności, kierunkowości, koherencji czasowej i przestrzennej oraz możliwości uzyskiwania niezwykle dużych gęstości mocy
optycznej. Przedstawiona zostanie również krótka historia rozwoju techniki laserowej (na świecie i w Polsce), jej perspektywy oraz główne obszary
zastosowań – w tym technologiczne, medyczne i militarne.

 

Julia Kosińska - studentka inżynierii materiałowej, współtwórczyni reaktora przepływowego służącego do oczyszczania wody z nieczystości
organicznych, takich jak leki ich pozostałości . Zwyciężczyni konkursu 25 under 25 magazynu „Forbes” oraz warszawskiego biura McKinsey &
Company w kategorii Zrównoważony rozwój i klimat oraz wielu konkursów naukowych m.in. kilku nagród specjalnych E(x)plory. 
Mateusz Malikowski - student inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Pierwsze naukowe kroki stawiał razem z E(x)plory.
Zapalony konkursowicz, działacz w Samorządzie Studenckim.

"Model silnika prądu stałego"
Uczestnicy warsztatów będą rozwijać umiejętności konstruktorskie i poznają podstawy elektryki. W czasie zajęćzbudują model silnika prądu stałego z
ogólnodostępnych materiałów i poznają podstawy działania takiego silnika.
.
Michał Ratajczak - specjalista ds. zarządzania projektami opakowaniowymi i przepakowaniowymi w Nestle. Członek stowarzyszenia Polskich
wynalazców i racjonalizatorów. Innowator i popularyzator nauki. W liceum realizował projekt, badania wpływu barwy światła na pracę i
wydajność użytkowników oraz tworzy autorski system oświetlenia- “Kandelka”. 
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ŁÓDŹ

dr n. mat. Marek Małolepszy, prof. PŁ - Profesor Politechniki Łódzkiej, dr n. mat., pracownik Centrum Nauczania
Matematyki i Fizyki, kierownik Zespołu Dydaktycznego Matematyków (Wydział Mechaniczny, Wydział
Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Centrum Kształcenia Międzynarodowego), koordynator
platformy WIKAMP CMF (matematyka), dydaktyk, autor publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu
kształcenia studentów, członek komitetów naukowych konferencji, popularyzator nauki w szczególności
matematyki.

 

Zespół Szkół
Elektroniczno-

Informatycznych im. Jana
Szczepanika

 

“Modelowanie projektu naukowego w kierunku rozwiązania
biznesowego”
Świat potrzebuje innowacji. Tego, aby wynalazki mogły rozwiązywać realne problemy i pomagać ludziom. Aby tak się działo
potrzebujemy spojrzeć na wynalazki w sposób rynkowy i tak zaprojektować model biznesu aby wejście na rynek było
przeprowadzone z sukcesem. Podczas warsztatu pokażę jak to robić. Uczestnicy otrzymają proste narzędzie, które umożliwi
określenie business case dla każdego projektu naukowego w sposób powtarzalny i ustrukturyzowany.

"Matematyka jest wszędzie – o Królowej Nauk bez przynudzania"

 

Joanna Brzoskowska - Czerepiuk - Doświadczony przedsiębiorca, mentor, coach, menedżer. Właścicielka w
www.potegawartosci.com i www.wiecejzycia.pl Przez blisko dwadzieścia lat pracowała dla małych i dużych organizacji
w funkcjach zarządczych. Dziś obsługuje firmy jako menedżer zewnętrzny, pracując zarówno jako szef projektów jak i
członek zarządów czy udziałowiec. Odpowiada za rozwój usług, projektów, produktów i tworzę strategie oraz plany
wykonawcze, w tym wdrożeń innowacji. Naukowo zajmuje się tematem zarządzania przez wartości. W 2019 roku
otworzyła przewód doktorski na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest współautorką Programu
Rozwoju Gospodarczego dla Województwa Pomorskiego.
.

Matematyka jest Królową Nauk – o tym wie każdy. No, może prawie każdy. Podczas wykładu pokażę, że matematyka jest
wszędzie, nawet w najmniej oczekiwanych miejscach. Przedstawię kilka problemów, które zilustrują to, że z pozoru trudne może
okazać się łatwe, a łatwe może być naprawdę trudne. Udowodnię, że układanie klocków może wiązać się z niebanalną
matematyką. Będziemy także wiązać krawat i to na 85 sposobów. Nie obejdzie się bez niespodzianki. Co najważniejsze, w tym
wszystkim wskażemy piękno i głębię matematyki, no i że z Królową Nauk można się dobrze bawić.

http://www.wiecejzycia.pl/
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W razie pytań dotyczących Festiwalu lub Konferencji prosimy o
kontakt z Koordynatorką Wydarzeń: 

 Paulina Wiejak
 +48 696 898 969
p.wiejak@fzt.org.pl

mailto:p.wiejak@fzt.org.pl
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facebook.com/Explory @explory_open_mind @explory_open_mind

https://www.instagram.com/explory_open_mind/

