
REGIONALNY FESTIWAL NAUKOWY E(X)PLORY w Bydgoszczy 

1 kwietnia 2020 
BYDGOSKIE CENTRUM TARGOWO – WYSTAWIENNICZE ul. Gdańska 187, Bydgoszcz 



 GODZINY LOBBY 

 
SALA ZIMA 
150 osób 

  

 
SALA WIOSNA 

 

SALA JESIEŃ 
30 osób 

SALA LATO  
30 osób 

LOBBY  
30 osób 

9:00 10:00 

 
STOISKA NAUKOWE 

 
9:00-14:00   

 
 

Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy 

 
Uniwersytet  

Kazimierza Wielkiego 
 
 

Smart_Lab 
 
 

Fundacja  
Prof. Ciekawskiego 

 
 

RPO WKP 
 
 
 
 
 

 

WARSZTAT 
Smart_LAB 

CSI – Chemiczni Super 
Inpektorzy 
9:00-9:45 

WARSZTAT 
Adam Czyżewski 

Oczywiste - Nieoczywiste 
9:00-9:45 

WARSZTAT 
dr Katarzyna Kołacz 

Świat dźwięków 
9:00-9:45 

 
INAUGURACJA 

9:30-10:00 
 

 

SCIENCE SHOW 
Smart_Lab 

Kosmo Science 
10:00-10:45 

 

I sesja konkursowa 
Pokaz projektów 
 biorących udział 

w Konkursie  
Naukowym  

E(x)plory 
10:00-12:00 

 
 

WARSZTAT 
Smart_LAB 

CSI – Chemiczni Super 
Inpektorzy 

10:00-10:45 
 

WARSZTAT 
Adam Czyżewski 

Oczywiste - Nieoczywiste 
10:00-10:45 

 
WARSZTAT 

dr Katarzyna Kołacz 
Świat dźwięków 

10:00-10:45 
 

10:00 11:00 

   
 

11:00 12:00 

WYKŁAD 
 dr inż. Emil Smyk  

UTP 
Ocena informacji, dlaczego 

pani w telewizji nie zawsze ma 
rację 

11:00-11:45 

WARSZTAT 
Smart_LAB 

CSI – Chemiczni Super 
Inpektorzy 

11:00-11:45 
 

WARSZTAT 
Fundacja prof. Ciekawskiego 
Tajemnice mikrobiomu – ja i 

moje relacje z bakteriami 
11:00-11:45 

 

WARSZTAT 
Michał Ratajczak 

Sprawdź się jako konstruktor, 
budowa mostów spaghetti 

11:00-11:45 

12:00 13:00 

 
WYKŁAD 

dr Adam Czyżewski  
Kolorowy świat 

12:00-12:45 
 
 

WARSZTAT 
dr Katarzyna Kołacz 
Przemiany energii 

12:00-12:45 
 

WARSZTAT 
Fundacja Prof. Ciekawskiego 
Tajemnice mikrobiomu – ja i 

moje relacje z bakteriami 
12:00-12:45 

 

WARSZTAT 
Michał Ratajczak 

Sprawdź się jako konstruktor, 
budowa mostów spaghetti 

12:00-12:45 
 

II sesja konkursowa 
Pokaz projektów 
biorących udział 

w Konkursie 
Naukowym 

E(x)plory 
12:45-14:45 

 

13:00 14:00 

WARSZTAT 
dr Katarzyna Kołacz 
Przemiany energii 

13:00-13:45 
 

WARSZTAT 
Michał Ratajczak 

Sprawdź się jako konstruktor, 
budowa mostów spaghetti 

13:00-13:45 
 

14:00 15:00 
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Warsztaty, wykłady i pokazy naukowe E(x)plory 
opis atrakcji 

WYKŁAD 12:00-12:45 
Kolorowy Świat 

dr Adam Czyżewski 

Science  Show   10:00-10:45 
Kosmo Science 
 Smart_Lab 

Zapraszamy na pokazy inspirowane tajemnicami 
Kosmosu. Dowiemy się jak powstał Wszechświat, co to 
jest droga mleczna i gdzie znajduje się nasz Układ 
Słoneczny. Sprawdzimy czym jest ciężar i ile możesz 
ważyć na innych planetach. 
Wszystko okrasimy sporą dawką spektakularnych 
eksperymentów. Nasze doświadczenia niejednokrotnie 
będą  nawiązywały do słynnej kosmicznej sagi. Poznamy 
zasadę działania mieczy świetlnych,  działek laserowych 
oraz dowiemy jak się na chwilę stać ognioodpornym. 
 Limit miejsc: 150 

W trakcie wykładu słuchacze dowiedzą się skąd biorą 
się kolory oraz jakie zjawiska fizyczne je determinują. 

Zagłębimy się w kolorowy świat otaczającej nas 
przyrody, w tym w świat roślin i zwierząt. Omówione 
zostaną rodzaje źródeł światła, zarówno naturalnych, 

jak i sztucznych oraz oddawanie barw przez 
oświetlone obiekty. Przedstawione zostanie 

przystosowanie ludzi i zwierząt do rozpoznawania 
poszczególnych kolorów oraz najnowsze technologie 

wykorzystywane w kolorowej fotografii. 
Limit miejsc: 150 

 
WYKŁAD 11:00-11:45 

Ocena informacji, dlaczego pani w telewizji nie zawsze ma rację   
dr inż. Emil Smyk 
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy  Bydgoszczy 
 

WARSZTAT  9:00-9:45, 10:00-10:45, 11:00-11:45 

 CSI – Chemiczni Super Inspektorzy 
 

Smart Lab 
 

Czym jest informacja i jak ocenić jej prawdziwość? 
Jakie błędy poznawcze na nas czekają? Czy zawsze 
jesteśmy w stanie ocenić prawdziwość faktów? 
 
 Limit miejsc: 150 

Rozwiąż zagadkę detektywistyczną! 
Sprawdź każdego z podejrzanych, znajdź ślady, dowody i 

zidentyfikuj je. Zadanie nie jest proste! Wymaga 
spostrzegawczości i chemicznej dokładności! 

Czy wiesz jak rozpoznać ślady? Czy uda Wam się odgadnąć, 
kto jest winny? W naszym Mobilnym Laboratorium 
Detektywistycznym  będziemy za pomocą różnych 

substancji identyfikować  ślady i szukać dowodów!  
 

Limit miejsc: 30 
  



Warsztaty, wykłady i pokazy naukowe E(x)plory 
opis atrakcji 

WARSZTAT 9:00-9:45, 10:00-10:45 
Świat dźwięków 

 dr Katarzyna Kołacz 
  
 

WARSZTAT 9:00-9:45, 10:00-10:45 
Oczywiste - Nieoczywiste 
dr Adam Czyżewski 

Bardzo często w przeprowadzanych eksperymentach 
ich przewidywany rezultat wydaje się oczywisty – 
zgodny z naszą intuicją. Jednak nauka potrafi być 
nieoczywista . W trakcie warsztatów 
przeprowadzone zostaną eksperymenty, których 
otrzymany wynik może okazać się dla wielu osób 
zaskakujący.  
 
Limit miejsc: 30 

Podczas warsztatów uczestnicy odkryją, co może 
wydawać dźwięki. Poznają, w jaki sposób dźwięki 

się rozchodzą, od czego zależy rozchodzenie się 
dźwięku w ośrodku oraz dlaczego my je słyszymy. 

Zademonstrowane zostanie przewodzenie 
kostne, czyli odpowiemy na pytanie, dlaczego 

często nie rozpoznajemy siebie na nagraniach. W 
trakcie warsztatów uczestnicy zbudują własne 

instrumenty muzyczne. 

Limit miejsc: 30 

WARSZTAT 11:00-11:45, 12:00-12:45 

Tajemnice mikrobiomu – ja i moje relacje z bakteriami 
Fundacja Prof. Ciekawskiego 
 

Uczestnicy warsztatów poznają ciekawostki z zakresu 
budowy układu pokarmowego oraz roli 
symbiotycznych bakterii w procesie trawienia. 
Uczestnicy warsztatów otrzymają wiele praktycznych 
rad dotyczących opieki nad swoimi symbiotycznymi 
bakteriami  
Własne ciało jako niezwykłe laboratorium, w którym 
zachodzą procesy fizyko-chemiczne. Celem warsztatów 
jest zainteresowanie uczestników prowadzeniem 
doświadczeń i badań w zakresie nauk o zdrowiu 
człowieka. Limit miejsc: 30 



Warsztaty, wykłady i pokazy naukowe E(x)plory 
opis atrakcji 

WARSZTAT  11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45,  
Sprawdź się jako konstruktor, budowa mostów spaghetti 

 Michał Ratajczak 
  
 

WARSZTAT 12:00-12:45, 13:00-13:45 
Przemiany energii 
dr Katarzyna Kołacz 

Słowem „energia” posługujemy się na co dzień, w 
różnym kontekście. Określamy nim naszą gotowość do 
działania czy wartość kaloryczną posiłku. Prowadzone 
są liczne dyskusje dotyczące trendów w energetyce, w 
tym energetyce odnawialnej. Warsztaty, za pomocą 
wybranych eksperymentów i doświadczeń 
przeprowadzanych przez uczestników będą miały na 
celu poszerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy i 
pojęć związanych z energią i jej różnymi formami 
Limit miejsc: 30 

Warsztaty dla wszystkich chętnych, którzy chcą 
się dowiedzieć jak budowane są mosty. Podczas 
pracy w grupach uczestnicy zbudują swój most z 

makaronu spaghetti i materiałów biurowych. 
Następnie sprawdzimy, udźwigi mostów i 

sprawdzimy, który jest najbardziej wytrzymały.  
 

Limit miejsc: 30 

 
  



Warsztaty, wykłady i pokazy naukowe E(x)plory 
opis atrakcji 

 
 

9:00-14:00    STOISKA 

9:00-14:00  Ścieżki edukacyjne E(x)plory 

Każdy uczeń może pobrać na recepcji Festiwalu specjalne książeczki z zadaniami do wypełnienia, które wciągną uczniów w świat nauki 
E(x)plory. Ścieżki pomogą poznać projekty rówieśników biorących udział w Konkursie Naukowym E(x)plory oraz zachęcą uczniów do 
aktywnego udziału w Festiwalu poprzez poszukiwanie odpowiedzi na zadane w ścieżce pytania. Odpowiedzi znajdować się będą na 
stoiskach naukowych.  

 

 

 
• Smart Lab 

 
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

 
• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

 
• Fundacja Prof. Ciekawskiego  

 
• Czwórka 

 
 
 
 
 



ZAPISY: 
 

Na wszystkie atrakcje zawarte w programie obowiązują zapisy 
 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na  adres bydgoszcz@explory.pl 
 

Decyduje kolejność zgłoszeń 
 

W treści maila prosimy napisać:  
 

liczbę zgłaszanych osób, wiek, nazwę szkoły, 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 klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych 

mailto:bydgosz@explory.pl


 PARTNERZY E(x)PLORY 2020 

MECENAS 

PARTNERZY STRATEGICZNI 


