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UROCZYSTA INAUGURACJA FESTIWALU
17 maja 2017, godz. 10:00

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Szpitalna 37, Białystok

Program:

• Otwarcie i powitanie gości
• Wystąpienia gości
• Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Haliny Car

pt. „Wspieranie zdrowia - konieczność czy możliwość”
• Występ artystyczny Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
  pod dyrekcją prof. Bożenny Sawickiej
• Projekcja krótkiego filmu dokumentalnego o Marii Skłodowskiej-Curie
• Zwiedzanie Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu

17 - 26 maja 2017 - imprezy festiwalowe

21 maja 2017, godz. 13:00 - 18:00  - Dzień Akademicki
Rynek Kościuszki, Białystok
Naukowy piknik familijny: warsztaty, pokazy, 
wystawy oraz wiele innych atrakcji 

Program Festiwalu dostępny też na stronie  www.festiwal.umb.edu.pl 
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Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,  Wydział Teologiczny
17.05.2017 godzina: 09.00 | Dzień otwarty w Seminarium
Nie wiesz jak wygląda Seminarium Duchowne? Chcesz zobaczyć, jak mieszkają klerycy? Chcesz się dowiedzieć jaki jest program dnia 
alumnów? Mury Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku na kilka godzin stoją przed Tobą otworem. Przyjdź 
i zobacz, aby się przekonać jak jest naprawdę.

Budynek AWSD, ul. Warszawska 46, początek zwiedzania na furcie seminaryjnej
Czas trwania :  6 godzin
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  al. Gaweł Korzeniecki, tel. 85 748 20 29
Osoba prowadząca : Alumni AWSD
Dodatkowe informacje :  Czas zwiedzania to ok. 20 minut.

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,  Wydział Teologiczny
17.05.2017 godzina: 10.00 | Wszechświat – skończony czy nieskończony?
Od zarania dziejów nieskończoność intrygowała człowieka. Starożytni filozofowie określali ją aperion. Chrześcijańscy myśliciele atrybut 
nieskończoności przypisywali Bogu będąc zarazem przekonani, że Wszechświat jest skończony i ograniczony. Od siedemnastego do po-
czątku dwudziestego wieku wykształceni ludzie uważali, że Wszechświat jest nieskończony i  wieczny. Czy powstający dylemat może 
rozstrzygnąć współczesna kosmologia?

Aula św. Kazimierza, budynek AWSD, ul. Warszawska 46
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  al. Piotr Dzierzgowski, tel. 85 748 20 29
Osoba prowadząca : ks. dr Adam Matan

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,  Wydział Teologiczny
17.05.2017 godzina: 11.30 | Cyrk motyli
„Raduj się nauką!” – tak brzmi hasło tegorocznego XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Zawołaniem głównego bohatera z filmu 
„Cyrk motyli”, może być dewiza: „Raduj się życiem!”. Młody mężczyzna, który pomimo swojej niepełnosprawności postanowił zaprzeć się 
samego siebie i stawić czoła wszystkim przeszkodom na jego drodze życia, może być wzorem dla nas, uczniów i studentów, że wszystko 
jest możliwe i we wszystkim możemy odnaleźć prawdziwą radość. Sytuacje pozornie bez wyjścia, skomplikowane w swoim przebiegu, tak 
naprawdę są łatwe do rozwiązania – wystarczy tylko uwierzyć w swoje możliwości i podjąć wyzwanie. Film pokazuje, że w każdym z nas 
tkwi motyl, który chce się rozwinąć i pokazać światu swój urok, wystarczy że uwierzę w siebie i podejmę ten trud, bo „im większa walka, 
tym większe zwycięstwo”.

Aula św. Kazimierza, budynek AWSD, ul. Warszawska 46
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  al. Daniel Truskolaski, tel. 85 748 20 29
Osoba prowadząca : Alumni I roku AWSD

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,  Wydział Teologiczny
17.05.2017 godzina: 13.00 | Raduj się z MISJI
Evangelizare misit me – Pan mnie posłał, abym głosił Dobrą Nowinę. Jezus polecił uczniom, aby szli na cały świat i głosili radość Ewange-
lii. Jednym z takich Apostołów jest Ksiądz Jan Bielski, który przez 7 lat posługiwał w Argentynie. Opowie nam o wierze naszych braci z Ame-
ryki Południowej, o odmienności kulturowej, o tym jak wygląda codzienne życie misjonarza‑kapłana i jak smakuje prawdziwa Yerba Mate.

Aula św. Kazimierza, budynek AWSD, ul. Warszawska 46
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  al. Radosław Backiel, tel. 85 748 20 29
Osoba prowadząca : ks. Jan Bielski
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Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,  Wydział Teologiczny
17.05.2017 godzina: 17.15 | Nabożeństwo majowe
Maj to miesiąc, w którym czcimy Najświętszą Maryję Pannę. Razem z  kwitnąca przyrodą zanosimy uwielbienie Bogu z  Tą, która jest 
naszą Matką i Królową. 13 maja 2017 mija 100. rocznica pierwszego objawienia w Fatimie, 36. rocznica zamachu na św. Jana Pawła II. 
Za wstawiennictwem Matki Bożej i Papieża Polaka będziemy się w modlić w intencji owocnego przeżycia Roku Fatimskiego w Kościele.

Ogród seminaryjny za budynkiem AWSD, ul. Warszawska 46
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  impreza plenerowa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy : wstęp wolny

Osoba do kontaktu :   ks. dr Marian Strankowski, tel. 500 099 284, 
xmastr@op.pl
Osoba prowadząca :  ks. dr Dariusz Sokołowski, Ojciec Duchowny 
AWSD w Białymstoku

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,  Wydział Teologiczny
17.05.2017 godzina: 18.00 | Radość z grillowania
Posileni duchowo przez uczestnictwo w Nabożeństwie majowym o godz. 17:15 chcemy posilić także nasze ciało. Niech wspólne majowe 
grillowanie w przyjaznej atmosferze przyczyni się do budowania wspólnoty międzyludzkiej.

Ogród seminaryjny za budynkiem AWSD, ul. Warszawska 46
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  impreza plenerowa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  al. Adam Mariański, adamjr@op.pl, 
tel. 85 748 20 29
Osoba prowadząca : Alumni AWSD
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, Zakład Chemii Leków
15–19 maja 2017  godzina: po uzgodnieniu telefonicznym | Zdrowy Maluch na wakacjach
Zdrowy Maluch na wakacjach to rodzaj prezentacji połączonej z praktycznymi informacjami jak przygotować się do wakacji. Studenci pod 
opieką farmaceuty będą udzielać porad, jakich roślin należy unikać podczas zabawy, które z nich mogą być trujące lub w inny sposób 
szkodliwe, zwłaszcza dla małych dzieci. Poruszone będą również tematy zagrożeń związanych z lekami i witaminami, które dzieci mogą 
znaleźć w domowych apteczkach. Planowane są również ćwiczenia z dziećmi dotyczące i uczące prawidłowych nawyków postawy podczas 
zabawy i odpoczynku.

Przedszkola w Białymstoku, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Festiwalu
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  dzieci
Limit uczestników :  4 przedszkola
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Edyta Rysiak, tel. 85 748 57 06, 
edyta.rysiak@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : Studenci – członkowie Koła Farmacji 
Społecznej przy Zakładzie Chemii Leków pod opieką dr Edyty Rysiak 
i dr Izabeli Prokop

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Zintegrowanej 
Opieki Medycznej
18–21.05.2017 godzina: poszczególne godziny wydarzeń dostępne na stronie internetowej konferencji |  
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth 
Kübler‑Ross”
W dniach 18–21 maja zapraszamy na wydarzenia zorganizowane w ramach XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo‑Szkoleniowej „Ży-
ciodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler‑Ross. Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej www.umb.edu.pl/zyciodajna.

Białystok, poszczególne miejsca wydarzeń dostępne na stronie internetowej konferencji.
Czas trwania :  j.w.
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba prowadząca : Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego –
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska‑Kułak

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
18.05.2017 godzina: 08.00 | Wystawa prac Larysa Lubowickiego Corpus Hominis
Corpus Hominis („Ciało człowieka”) to projekt zrealizowany w ramach Stypendium Artystycznego Prezydenta Białegostoku. Autor eks-
plorował laboratoria i oddziały szpitali w poszukiwaniu sztuki, zaklętej w ludzkim ciele, by zaprosić widzów do krain niedostępnych dla 
ludzkiego oka. Tak, jak przed stu laty fotografia umożliwiała podróże na inne kontynenty, tak teraz Larys Lubowicki zaprasza w podróż 
do wnętrza ludzkiego ciała. Na wystawie będą prezentowane abstrakcje fotograficzne ludzkich komórek i tkanek, wykonane przy pomocy 
najnowocześniejszych aparatów diagnostycznych.

Hol Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  7 godzin
Rodzaj imprezy :  wystawa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Larys Lubowicki, Muzeum Historii Medycyny 
i Farmacji UMB
Osoba prowadząca : Larys Lubowicki

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Farmakoterapii Monitorowanej
18.05.2017 godzina: 08.30 | Jak skutecznie leczyć aby wyleczyć – podstawy farmakoterapii monito‑
rowanej. Jak laboratoryjnie ocenić skuteczność farmakoterapii – ćwiczenia laboratoryjne
Impreza jest podzielona na dwa etapy, z których pierwszy ma na celu zaznajomienie uczestników z informacjami dotyczącymi zasad dzia-
łania farmakoterapii monitorowanej. W drugim etapie uczestnicy będą mieli możliwość oznaczenia stężenia leków stosowanych w terapii 
wybranych jednostek chorobowych, przy udziale najnowszych metod analitycznych.
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Chemii Medycznej
18.05.2017 godzina: 09.00 | Metody izolacji i analiza elektroforetyczna kwasów nukleinowych
Podczas prelekcji uczestnicy poznają metody izolacji oraz analizy ilościowej i jakościowej DNA i RNA. Następnie przygotują żele agarozowe, 
oznaczą stężenie (wcześniej wyizolowanych z krwi i fibroblastów) kwasów nukleinowych, naniosą na żel próbki (w  tym DNA poddane 
działaniu nukleaz i enzymów restrykcyjnych) oraz dokonają analizy otrzymanych wyników.

Zakład Chemii Medycznej, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a
Czas trwania :  2 x 45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  8 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr hab. Anna Galicka, tel. 85 748 56 74, 
angajko@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Natalia Majewska, mgr Edyta Andrulewicz, 
dr hab. Anna Galicka

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, Zakład Biologii
18.05.2017 godzina: 09.00 | Różnorodność komórek eukariotycznych
Budowa i funkcje komórek grzybów, roślinnych i zwierzęcych z zastosowaniem mikroskopii optycznej i fluorescencyjnej.

Zakład Biologii, Collegium Primum (wejście od strony parku), I piętro, sala 112, ul. Mickiewicza 2a, Białystok
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Justyna Brańska‑Januszewska, 
justyna.branska@umb.edu.pl, tel. 85 748 54 63, mgr Katarzyna 
Krukowska, katarzyna.krukowska@umb.edu.pl, tel. 85 748 54 61
Osoba prowadząca : mgr Justyna Brańska‑Januszewska, 
mgr Agnieszka Tarasik

Zakład Farmakoterapii Monitorowanej, sala seminaryjna nr 1, ul. Mickiewicza 2c, Białystok
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  15 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Beata Znorko, tel. 85 748 56 22, 
beataznorko@wp.pl
Osoba prowadząca : mgr Beata Znorko, mgr Małgorzata Karbowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Farmacji Stosowanej
18.05.2017 godzina: 09.00 | Współczesna receptura – prezentacja nowoczesnych urządzeń uspraw‑
niających wykonywanie produktów leczniczych
Współczesna receptura to prezentacja nowoczesnych urządzeń usprawniających wykonywanie produktów leczniczych (unguator, kapsuł-
karka, tabletkarka). Sporządzanie leków recepturowych z udziałem chętnych.

Zakład Farmacji Stosowanej, Collegium Universum, III p., sala 230–231 , ul. Mickiewicza 2C, Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr Katarzyna Sosnowska, tel. 85 748 56 16, 
katarzyna.sosnowska@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Katarzyna Sosnowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
18.05.2017 godzina: 09.00 | Razem, a może osobno – rozdział mieszanin nie jest trudny
Podczas zajęć, po omówieniu szkła laboratoryjnego oraz podstawowych metod rozdziału i oczyszczania substancji, powszechnie stoso-
wanych w syntezie organicznej, uczestnicy będą mogli samodzielnie zmontować aparaturę, a następnie przeprowadzić takie procesy jak: 
sączenie, krystalizacja, destylacja, ekstrakcja i chromatografia cienkowarstwowa.
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Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych ( sala laboratoryjna nr 2), Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  12 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr Anna Muszyńska, tel. 85 748 57 00, 
anna.muszynska@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Muszyńska, dr Robert Czarnomysy

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, Samodzielna Pracownia Biotechnologii
18.05.2017 godzina: 09.00 | Znaczenie pH w życiu człowieka
Badanie wpływu pH na reakcje redoks.

Samodzielna Pracownia Biotechnologii, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a, Białystok
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  8 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  prof. dr hab. Anna Bielawska, tel. 85 748 57 01, 
aniabiel@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Anna Bielawska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny,  Zakład Biochemii Farmaceutycznej
18.05.2017 godzina: 09.00 | Metody hodowli i immunofluorescencyjnej analizy komórek nowotworowych
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z techniką hodowli komórek nowotworowych oraz ich immunofluorescencyjną analizą. Warsztaty 
obejmują część teoretyczną (prezentacja multimedialna) oraz część praktyczną, polegającą na ocenie apoptozy w komórkach nowotworowych.

Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Collegum Primum, piętro II, pracownia 228, 230, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  10 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr Rafał Krętowski, tel. 85 748 56 39, 
r.kretowski@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Rafał Krętowski

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,   Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Fizjologii
18.05.2017 godzina: 09.00 | Ocena wydolności organizmu w trakcie wysiłku i treningu fizycznego
Wysiłek fizyczny związany jest z nasiloną pracą mięśni szkieletowych, których sprawne działanie wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości 
tlenu oraz składników energetycznych. Znaczny wysiłek fizyczny powoduje wyraźne zmiany parametrów układu krążenia, wpływa także 
na czynność układu oddechowego oraz innych narządów. Celem zajęć jest zapoznanie z metodami wykorzystywanymi do oceny wydolności 
organizmu w trakcie wysiłku i treningu fizycznego.

Zakład Fizjologii, Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2D, Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, dzieci, młodzież
Limit uczestników :  15 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Mateusz Maciejczyk, tel. +48 604 998 854, 
mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl;
Osoba prowadząca : mgr Mateusz Maciejczyk, dr Magdalena Świderska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  SAFF Studencka Agencja Fotograficzno‑Filmowa
18.05.2017 godzina: 10.00 | Fotobudka UMB
Fotobudka UMB przygotowana przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pasjonujących się fotografią i  filmem. Zrób 
ciekawe zdjęcie – pamiątkę z wizyty na UMB.

Hol Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Michał Rutkowski, Krzysztof Żukowski
Osoba prowadząca : Studenci z SAFF UMB
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Studenckie Centrum Radiowe „Radiosupeł”
18.05.2017 godzina: 10.00 | Studio radiowe na żywo – prezentacja najstarszego w Polsce  
Studenckiego Centrum Radiowego „Radiosupeł”
Studio radiowe na żywo – prezentacja najstarszego w Polsce Studenckiego Centrum Radiowego „Radiosupeł” – muzyka na żywo, wy-
wiady, reportaże, praca reportera.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Studenci – członkowie SCR Radiosupeł
Osoba prowadząca : Eryk Cekała, scr@radiosupel.org

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Samodzielna Pracownia Analizy Leków
18.05.2017 godzina: 10.00 | Czy leki dostępne bez recepty są bezpieczne?
Warsztaty mają na  celu wykazanie, że przekroczenie zalecanych dawek paracetamolu, jednego z najpopularniejszych leków, sprzeda-
wanych w aptekach bez recepty, może być toksyczne. Lek ten jest najczęstszą przyczyną zatruć wymagających hospitalizacji. Uczestnicy 
warsztatów wykonają oznaczenie cytotoksyczności tej substancji z wykorzystaniem hodowli komórkowych. Omówione zostanie bezpie-
czeństwo leków wydawanych bez recepty.

Samodzielna Pracownia Analizy Leków, Euroregionalne Centrum Farmacji, I piętro, ul. Mickiewicza 2D
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  16

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  Paweł Drągowski, Katarzyna Siemionow
Osoba prowadząca : Paweł Drągowski, pawel.dragowski@umb.edu.pl; 
tel. 85 74 85 735

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny
18.05.2017 godzina: 10.00 | Zawód – diagnosta laboratoryjny. Dlaczego warto?
Chcemy zachęcić młodzież do wyboru ścieżki zawodowej Diagnosty Laboratoryjnego. Zaprezentujemy elementy mikroskopii parazytolo-
gicznej, próbki wykorzystywane przy pobieraniu krwi żylnej, rolę diagnosty laboratoryjnego w postawieniu właściwej diagnozy, a także 
możliwości rozwoju na kierunku Analityka Medyczna oraz pracy po nim.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Natalia Piątek, tel. 531 376 415, 
natalia.piatek@poczta.fm
Osoba prowadząca : Natalia Piątek, Katarzyna Dłużewska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Młoda Farmacja Białystok
18.05.2017 godzina: 10.00 | Surowce farmakognostyczne – czy wiesz co to jest?
Młoda Farmacja zaprasza młodzież na stoisko farmakognostyczne z surowcami naturalnymi, które chętni będą mogli obejrzeć pod mi-
kroskopem i dowiedzieć się o ich działaniu. Na stoisku studenci opowiedzą również jak wyglądają studia na kierunku Farmacja i jakie są 
perspektywy rozwoju zawodowego po ich skończeniu.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Patrycja Dajnowicz, tel. 600 445 459, 
patrycjadajnowicz@gmail.com
Osoba prowadząca : Jarosław Stankiewicz
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Samodzielna Pracownia Kosmetologii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Pielęgnacja cery w gabinecie kosmetycznym. Poradnictwo kosmetologiczne
Studentki kosmetologii i członkinie organizacji studenckiej Innowacyjny Kosmetolog zapraszają na porady kosmetologiczne. W trakcie spo-
tkania osoby zainteresowane prawidłową pielęgnacją, dowiedzą się o rodzaju swojej cery; zostanie przeprowadzony wywiad kosmetyczny 
i udzielona porada, jakich kosmetyków używać na co dzień. Osoby zainteresowane zapoznają się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami 
pielęgnacyjnymi do  swojego rodzaju cery. Będzie możliwość zapoznania się z  kosmetykami profesjonalnymi, na  co  dzień używanymi 
w gabinecie kosmetycznym, czy aparaturą kosmetyczną. Odwiedzający uzyskają również informację na temat profesjonalnych zabiegów 
kosmetycznych, które mogą wykonywać w gabinecie kosmetycznym.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Katarzyna Wołosik, tel. 85 7485820, 
katarzyna.wolosik@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : Studentki kierunku Kosmetologia, członkinie 
organizacji studenckiej Innowacyjny Kosmetolog, asystenci Samodzielnej 
Pracowni Kosmetologii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Chemii Leków
18.05.2017 godzina: 10.00 | Magia komórki w praktyce, czyli droga z laboratorium do apteki
Magia komórki w praktyce, czyli droga z laboratorium do apteki to seminarium połączone z praktycznym doświadczeniem oraz prezen-
tacją technik laboratoryjnych wykorzystywanych przy pracach z hodowlami komórkowymi. Uczestnicy zostaną zapoznani z warunkami 
prowadzenia hodowli komórkowych, będą mieli okazje zobaczyć pod mikroskopem różne linie komórek prawidłowych i nowotworowych. 
Samodzielnie przeprowadzą test cytotoksyczności, stosowany m.in. do określania wpływu substancji leczniczych na żywe komórki. Za-
prezentowane również zostaną techniki obrazowania komórkowego wykonywane przy pomocy mikroskopu konfokalnego BD Pathway.

Zakład Chemii Leków, Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2D
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  16 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr Izabela Prokop, tel. 85 7485867, 
izabela.prokop@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Izabela Prokop

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Chemii Medycznej
18.05.2017 godzina: 10.00 | Ciekawe doświadczenia w studenckim laboratorium chemicznym – identyfi‑
kacja i badanie właściwości chemicznych wybranych pierwiastków i związków, rozdzielanie mieszanin
Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie wykonać szereg ciekawych doświadczeń, m.in. identyfikację wybranych kationów w płomieniu 
palnika, próbę odróżnienia metanolu od etanolu, próby wykrywające właściwości redukcyjne cukrów, wykrywanie aminokwasów aroma-
tycznych i białka, wykrywanie wiązań podwójnych, otrzymywanie mydła z oleju. Będzie można także zapoznać się z niektórymi metodami 
stosowanymi w rozdzielaniu związków organicznych i nieorganicznych, m.in. sączeniem, adsorpcją, resublimacją.

Zakład Chemii Medycznej, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a
Czas trwania :  2 x 45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  10 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr hab. Iwona Radziejewska, tel. 85 748 56 75, 
iwona@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Iwona Radziejewska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Chemii Organicznej
18.05.2017 godzina: 10.00 | I ty możesz zostać chemikiem organikiem (reakcje charakterystyczne 
głównych grup funkcyjnych występujących w związkach organicznych oraz niektóre techniki 
stosowane w laboratorium chemii organicznej)
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Farmakognozji
18.05.2017 godzina: 10.00 | Pachnące laboratorium
Zajęcia obejmować będą: analizę morfologiczno‑anatomiczną (wykonywanie preparatów mikroskopowych – identyfikacja struktur i miejsc 
lokalizacji olejków eterycznych w tkance roślinnej), otrzymywanie olejków eterycznych z materiału roślinnego przy zastosowaniu różnych 
metod chemicznych, przeprowadzanie analiz identyfikacyjnych składników olejków eterycznych metodą chromatografii cienkowarstwowej. 
W trakcie trwania warsztatów przewidziana jest możliwość poznania zapachu różnych olejków eterycznych.

Zakład Farmakognozji UMB, parter budynku Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  15 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr hab. Michał Tomczyk, tel. 85 748 56 94, 
michal.tomczyk@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Michał Tomczyk

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny  
Laboratoryjnej, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Zakład Diagnostyki  
Biochemicznej,  Zakład Diagnostyki Hematologicznej
18.05.2017 godzina: 10.00 | Oddałem/am krew do badania. Jak odbywa się jej analiza?
Warsztaty zapoznają zainteresowanych ze współczesnymi procedurami diagnostyki laboratoryjnej. Zostanie zademonstrowana droga, któ-
rą krew wędruje od momentu pobrania do wydania wyniku. Będzie możliwość poznania związku zlecanych badań laboratoryjnych z oceną 
stanu zdrowia. Można będzie obejrzeć pracę nowoczesnych analizatorów.

Collegium Novum (Blok M), IV piętro, ul. J. Waszyngtona 15A, Białystok
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, 
tel. 85 831 85 84
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Joanna Matowicka‑Karna, asystenci 
Zakładów: Diagnostyki Biochemicznej, Hematologicznej i Laboratoryjnej 
Diagnostyki Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Toksykologii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Metale szkodliwe dla zdrowia w naszym otoczeniu
Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani ze źródłami narażenia populacji generalnej na metale toksyczne, w tym szczególnie niebezpieczne 
metale ciężkie takie, jak kadm, ołów i rtęć oraz zagrożeniami dla zdrowia stwarzanymi przez te pierwiastki, jak również z metodami oceny 
narażenia na te metale. W trakcje warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość czynnego udziału w przygotowaniu próbek (krew, mocz, żyw-
ność, materiał roślinny) do oznaczenia stężeń metali i wykonania oznaczeń metali toksycznych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej.

Zakład Toksykologii, Collegium Universum, ul. Adama Mickiewicza 2C, Białystok
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr hab. Małgorzata M. Brzóska, tel. 85 748 56 03, 
malgorzata.brzoska@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Małgorzata M. Brzóska, dr Małgorzata 
Gałażyn‑Sidorczuk

Spotkanie skierowane jest do osób, które interesują się chemią i chciałyby zobaczyć laboratorium chemii organicznej. Każdy uczestnik zajęć 
będzie miał możliwość samodzielnie przeprowadzić doświadczenia w  laboratorium chemicznym – wykonać reakcje charakterystyczne 
głównych grup funkcyjnych występujących w związkach organicznych oraz obejrzeć ciekawe pokazy trudniejszych eksperymentów – pod-
stawowe techniki stosowane w preparatyce organicznej.

Zakład Chemii Organicznej, sala ćwiczeń nr 2.34, (I piętro Collegium Primum), ul. Mickiewicza 2a, Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  12 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr hab. Danuta Drozdowska, tel. 85 7485684, 
danuta.drozdowska@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Danuta Drozdowska
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Fizjologii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Narząd wzroku – w jaki sposób widzimy?
Jednym z najważniejszych zmysłów człowieka jest zmysł wzroku. Widzenie umożliwia odbieranie szerokiego zakresu informacji pochodzą-
cych ze środowiska zewnętrznego, umożliwiając tym samym właściwą percepcję otaczającego świata oraz właściwe zachowanie. Celem 
zajęć jest zapoznanie z  budową narządu wzroku oraz fizjologią procesu widzenia. W  ramach części praktycznej uczestnicy wykonają 
badanie punktu bliży wzrokowej, orientacyjne badanie krzywizny rogówki czy też badanie pola widzenia perymetrem Foestera.

Zakład Fizjologii, Collegium Universum, ul. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły średnie, młodzież
Limit uczestników :  15 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr farm. Mateusz Maciejczyk, 
mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr n. med. Magdalena Świderska, 
mgr farm. Mateusz Maciejczyk

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Propedeutyki Stomatologii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Pierwsze kroki w świecie stomatologii
Proponujemy zapoznanie się z pierwszymi krokami studenta stomatologii w trakcie nauki zawodu. Zanim zacznie on przyjmować pacjen-
tów, musi opanować podstawowe umiejętności na symulatorach fantomowych. Spotkanie odbywa się w pracowni przedklinicznej, gdzie 
na fantomach „udających człowieka” studenci uczą się leczyć zęby. Dodatkową atrakcją jest udział w trwających właśnie ćwiczeniach, 
a więc bezpośredni kontakt ze studentami i możliwość aktywnego uczestnictwa w nauce procedur leczniczych.

Zakład Propedeutyki Stomatologii; Blok M (budynek gdzie znajdują się poradnie przykliniczne); parter, pokój nr 1002 
ul. Waszyngtona 15A, Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  15 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca : dr hab. Joanna Bagińska, dr hab. Anna Kierklo

Osoba do kontaktu :  dr hab. Anna Kierklo, tel. 601 816 687, 
ankierklo@op.pl
Dodatkowe informacje :  Impreza dla osób zainteresowanych nauką 
ukierunkowaną na wybór studiów medycznych, ale także dla wszystkich, 
którzy boją się wizyt u dentysty (poznanie spraw „od kuchni” często pomaga 
zmniejszyć ten stres).

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów 
Medycyny IFMSA – Poland O. Białystok
18.05.2017 godzina: 10.00 | Quiz anatomiczny Medycyna na Start!
Medycyna na Start to nauka podstawowych struktur anatomicznych poprzez uczestnictwo w quizie.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Matiesz Zarzecki
Osoba prowadząca : Studenci kierunku lekarskiego – członkowie Między‑
narodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA‑Poland Oddział 
Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów 
Medycyny IFMSA – Poland O. Białystok
18.05.2017 godzina: 10.00 | Warsztaty szycia chirurgicznego
Jeszcze nigdy w życiu nie miałeś/aś okazji zapoznać się z techniką szycia chirurgicznego? Warsztaty są wspaniałą okazją aby spróbować 
swoich sił w tej dziedzinie.
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii 
Oddział Białystok
18.05.2017 godzina: 10.00 | Darmowe przeglądy i porady stomatologiczne dla dzieci i dorosłych
Studenci kierunku lekarsko‑dentystycznego przeprowadzą profesjonalny przegląd stomatologiczny oraz instruktaż higieny jamy ustnej. 
Zachęcą również młodzież do studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Emilia Guzek, emilkaguzek@onet.pl
Osoba prowadząca : Studenci – członkowie Polskiego Towarzystwa 
Studentów Stomatologii Oddział Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Techniki Dentystyczne II rok
18.05.2017 godzina: 10.00 | Prezentacja kierunku Techniki Dentystyczne
Na stoisku planowana jest prezentacja makiet zawierających prace protetyczne, modeli gipsowych i woskowych wykonywanych przez stu-
dentów. Zaprezentowany będzie strój i narzędzia do pracy technika dentystycznego. Przedstawimy pokrótce etapy modelowania elementów 
woskowych i postaramy się odpowiedzieć na pytania związane ze studiowaniem.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Aleksandra Tołwińska, aletol@op.pl
Osoba prowadząca : Aleksandra Tołwińska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem 
Nauczania w Języku Angielskim,  Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych
18.05.2017 godzina: 10.00 | Nowoczesne metody diagnostyki choroby Alzheimera
Podczas prezentacji uczestnicy zapoznają się z innowacyjną techniką proteomiczną (muliplexing) wykorzystywaną do badania biomarke-
rów chorób neurozwyrodnieniowych, w szczególności choroby Alzheimera i Parkinsona.

Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, Collegium Novum, 5 piętro, pokój nr 6048, ul. Waszyngtona 15a, 
Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  12 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Agnieszka Kulczyńska‑Przybik, tel. 85 686 51 68, 
agnieszka.kulczynska‑przybik@umb.edu.pl, mgr Paweł Muszyński, 
tel. 85 686 51 68, pawel.muszynski@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Barbara Mroczko, dr Agnieszka Kulczyń‑
ska‑Przybik, mgr Paweł Muszyński

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Matiesz Zarzecki
Osoba prowadząca : Studenci kierunku lekarskiego – członkowie Między‑
narodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA‑Poland Oddział 
Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Zakład Histologii i Embriologii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Poznaj tkankę mięśniową w Zakładzie Histologii i Embriologii
Warsztaty będą składały się z dwóch części: I część – prezentacja multimedialna o tkance mięśniowej, II część praktyczna – komputerowa analiza 
preparatów mikroskopowych (mikroskop świetlny i elektronowy), rysowanie analizowanych preparatów z dokładnym opisem rozpoznanych struktur.
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Zakład Stomatologii Zachowawczej
18.05.2017 godzina: 10.00 | Właściwości antyoksydacyjne śliny ludzkiej
Stres oksydacyjny – zaburzenie równowagi między powstawaniem a unieszkodliwianiem wolnych rodników tlenowych, odgrywa kluczową 
rolę w większości procesów patologicznych zachodzących w żywym organizmie. Nadmierna aktywność reaktywnych form tlenu prowadzi 
również do postępującej dysfunkcji gruczołów ślinowych. Celem zajęć jest ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w ślinie 
niestymulowanej i stymulowanej.

Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, ul. Waszyngtona 15A, Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  5 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Mateusz Maciejczyk, tel. 604 998 854, 
mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Anna Zalewska, mgr Mateusz Maciejczyk, 
lek. dent. Katarzyna Morawska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Klinika Rehabilitacji
18.05.2017 godzina: 10.00 | Różne oblicza Fizjoterapii
Zaprezentowane zostaną 3 stanowiska: 1. Stanowisko fizykoterapii – pokaz zabiegów z zakresu elektrolecznictwa. 2. Stanowisko kinezy-
terapii – pokazy ćwiczeń ogónousprawniających, czynnych i oporowych, ćwiczenia z użyciem TRX. 3. Stanowisko masażu – prezentacja 
masażu klasycznego, relaksacyjnego, segmentacyjnego. Każdy z uczestników będzie mógł zasięgnąć informacji o kierunku fizjoterapia.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Marcin Baltaziak
Osoba prowadząca : Studenci kierunku fizjoterapia pod kierunkiem 
dr Katarzyny Kaniewskiej, dr Zofii Dzięcioł‑Ankiej, mgr Joanny Talipskiej‑
‑Rutkowskiej, mgr Marcina Baltaziaka

Zakład Histologii i Embriologii, Collegium Pathologicum, ul. Waszyngtona 13, Białystok
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr hab. Wiesława Niklińska, tel. 85 748 54 54, 

histolog@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Wiesława Niklińska, dr Agnieszka Miąsko, 
dr hab. Beata Szynaka
Dodatkowe informacje :  Każdy uczeń powinien posiadać kredki w kolorze 
różowym, fioletowym, brązowym, żółtym

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Dietetyki  
i Żywienia Klinicznego
18.05.2017 godzina: 10.00 | Porady dietetyczne i ocena stanu odżywiania
Podczas akcji Dietetycy udzielą wszystkim zainteresowanym osobom porad dietetycznych oraz wykonają ocenę stanu odżywienia. 
W  pierwszym etapie badania studenci przeprowadzą pomiar wskaźników antropometrycznych, który będzie obejmował pomiar masy 
ciała, wzrostu, obwodu bioder i  tali. Na podstawie otrzymanych wyników określony zostanie wskaźnik WHR (waist‑hip ratio) oraz BMI 
(Body Mass Index). Następnie wykonają analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Ocenią procentową zawartości masy 
tłuszczowej, masy beztłuszczowej oraz ocenią procentową zawartość wody w organizmie. Określą także poziom podstawowej przemiany 
materii, ocenią wiek metaboliczny oraz obliczą całkowite zapotrzebowanie energetyczne. W drugim etapie badania przeprowadzą wywiad 
żywieniowy oceniający zwyczajowy sposób żywienia. Odpowiednio do otrzymanych wyników udzielą porad dietetycznych.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Agnieszka Wendolowicz, tel. 85 732 82 25, 
agnieszka.wendolowicz@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Agnieszka Wendolowicz, studenci kierunku 
Dietetyka
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Fonoaudiologii 
Klinicznej i Logopedii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Jak wyartykułować własne myśli?
Ocena toru oddechowego, praktyczne zastosowanie ćwiczeń dykcyjnych.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Kraszewska, dr Diana Moskal, 
fono@umb.edu.pl, tel. 85 748 56 52
Osoba prowadząca : dr Iwona Musialik

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Fonoaudiologii 
Klinicznej i Logopedii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Krtań magicznym instrumentem fonacji
Badanie narządu głosu metodą laryngoskopii pośredniej – ćwiczenia na fantomie, ćwiczenia z wykorzystaniem modelu krtani i prezentacja 
patologii krtani o typie organicznym i czynnościowym.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Kraszewska, dr Diana Moskal,
fono@umb.edu.pl, tel. 85 748 56 52
Osoba prowadząca : dr Anna Łobaczuk‑Sitnik

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Fonoaudiologii 
Klinicznej i Logopedii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Jak ocenić słuch?
Badanie audiometryczne słuchu – audiometria tonalna, przewodnictwo kostne, przewodnictwo powietrzne, rezerwa ślimakowa, upośle-
dzenie słuchu o typie odbiorczym, przewodzeniowym, całkowita głuchota.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Kraszewska, dr Diana Moskal, 
fono@umb.edu.pl, tel. 85 748 56 52
Osoba prowadząca : mgr inż. Maciej Zdrojkowski

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Fonoaudiologii 
Klinicznej i Logopedii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Tajemnice ludzkiego ucha
Badanie otoskopowe uszu z wykorzystaniem otoskopu, zastosowanie prób stroikowych w diagnostyce audiologicznej.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Kraszewska, dr Diana Moskal, 
fono@umb.edu.pl, tel. 85 748 56 52
Osoba prowadząca : dr Anna Łobaczuk‑Sitnik

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Fonoaudiologii 
Klinicznej i Logopedii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Prawidłowa konstrukcja krtani fundamentem dobrej fonacji
Prezentacja anatomii narządu fonacyjnego z wykorzystaniem modelu krtani oraz ćwiczenia na fantomie.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Medycyny Klinicznej
18.05.2017 godzina: 10.00 | Pomóż swoim płucom
Podczas spotkania będzie można wykonać różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe po odpowiednim instruktarzu. Dodatkowo można będzie 
ocenić możliwość zachowania równowagi przy użyciu okularów symulujących stan po spożyciu alkoholu oraz widzenie barwne. Ponadto, 
będzie możliwość wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Katarzyna Snarska, khajduczek@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Katarzyna Snarska

Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Kraszewska, dr Diana Moskal, 
fono@umb.edu.pl, tel. 85 748 56 52
Osoba prowadząca : dr Jolanta Biszewska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Medycyny  
Ratunkowej i Katastrof
18.05.2017 godzina: 10.00 | Pokazy i warsztaty technik udzielania pierwszej pomocy
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz możliwości symulatorów medycznych.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Marzena Wojewódzka‑Żelezniakowicz, 
wojewodzkam@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Marzena Wojewódzka‑Żelezniakowicz 
i studenci kierunku Ratownictwo Medyczne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej
18.05.2017 godzina: 10.00 | Twoja pielęgniarka rodzinna
Podczas prezentacji zostanie przedstawiony zakres aktywności pielęgniarki rodzinnej jako członka zespołu podstawowej opieki zdrowotnej. 
Udział publiczności będzie polegał na odpowiadaniu na pytania dotyczące pracy pielęgniarki rodzinnej przygotowane przez osobę prezen-
tującą. Ponadto, będzie możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Ewa Taranta, tel. 509 069 485, 
ewa.taranta@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Ewa Taranta

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Położnictwa,   
Ginekologii i Opieki Położniczo‑Ginekologicznej
18.05.2017 godzina: 10.00 | Położne działają – naucz się z nami chustowania
Zawiązać chustę można na 101 sposobów. Kreatywni zawiążą nawet na sposobów 150. Chusta daje dziecku bliskość, a rodzicowi uwalnia 
ręce. Naucz się wiązań dostosowanych do wieku dziecka. Zamotajmy się!

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  brak limitu osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Sienkiewicz, annasienkiewicz@op.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Sienkiewicz, studenci kierunku 
Położnictwo
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Położnictwa,   
Ginekologii i Opieki Położniczo‑Ginekologicznej
18.05.2017 godzina: 10.00 | Student Położnictwa w akcji. Położna i jej praca
Zobacz jak wygląda studiowanie oraz codzienna praca położnej. Podczas prezentacji zapoznasz się ze szczegółami tego pięknego zawodu.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Sienkiewicz,  annasienkiewicz@op.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Sienkiewicz, studenci kierunku 
Położnictwo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Położnictwa,   
Ginekologii i Opieki Położniczo‑Ginekologicznej
18.05.2017 godzina: 10.00 | Zagadkowa ciąża – czyli kto tańczy w brzuchu
Usłysz to, co słyszy nienarodzone dziecko. Zobacz poszczególne fazy rozwojowe dziecka w łonie matki. Poczuj się przez chwilę jak kobieta 
w ciąży.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  brak limitu osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Sienkiewicz,  annasienkiewicz@op.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Sienkiewicz, studenci kierunku 
Położnictwo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Położnictwa,   
Ginekologii i Opieki Położniczo‑Ginekologicznej
18.05.2017 godzina: 10.00 | Studiowanie Położnictwa – Mission Possible!
Dowiesz się na czym polega studiowanie na kierunku Położnictwo. Poznasz jasne i ciemne strony bycia studentem uczelni medycznej. 
Będziesz miał okazje porozmawiać ze studentami Położnictwa i osobami prowadzącymi zajęcia.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  dyskusja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Sienkiewicz,  annasienkiewicz@op.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Sienkiewicz, studenci kierunku 
Położnictwo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Radiologii
18.05.2017 godzina: 10.00 | Zobaczyć niewidzialne – promieniowanie rentgenowskie w medycynie
Omówienie, jak powstaje promieniowanie rentgenowskie. Przykłady zastosowania promieniowania X w diagnostyce medycznej. Zostaną 
zaprezentowane i omówione zdjęcia rentgenowskie prezentujące wybrane jednostki chorobowe oraz obrazy dynamiczne z zabiegów tera-
peutycznych np. wertebroplastyki, angioplastyki. Przedstawienie środków ochrony radiologicznej i zasad ich prawidłowego stosowania. 
Instruktaż samobadania piersi na fantomie do tego celu przeznaczonym. Dystrybucja materiałów promujących zdrowie.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Ewa Pasieka, tel. 85 74 68 218, 
ewapass@poczta.onet.pl
Osoba prowadząca : mgr Ewa Pasieka, mgr Magdalena Żelechowicz, 
SKN „Radioaktywni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Zdrowia Publicznego
18.05.2017 godzina: 10.00 | Konkurs: Co wiesz o zdrowiu?
Konkurs dotyczący wiedzy na temat zagadnień dotyczących zdrowia i zdrowego stylu życia.
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Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Angelika Charkiewicz, tel. 502 297 520, 
angelika.charkiewicz@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Angelika Charkiewicz, mgr Paweł Sowa, 
dr Michalina Krzyżak

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Zakład Zdrowia Publicznego
18.05.2017 godzina: 10.00 | Zdrowie Publiczne – jeden kierunek, wiele możliwości
Studenci kierunku Zdrowie Publiczne zaprezentują interdyscyplinarne podejścia do kształtowania zdrowia populacji. Scharakteryzowane 
zostaną najczęstsze problemy zdrowotne Polaków oraz zaprezentowane programy promocji zdrowia mające na celu ich prewencję. Studenci 
będą udzielać informacji na temat organizacji, zasad finansowania i prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Polsce 
i innych krajach UE.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Angelika Charkiewicz, tel. 502 297 520, 
angelika.charkiewicz@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Angelika Charkiewicz, mgr Paweł Sowa, 
dr Michalina Krzyżak

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Samodzielna Pracownia Laboratorium  
Obrazowania Medycznego
18.05.2017 godzina: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 | Wizyta w Laboratorium Obrazowania Medycznego w BPNT
Laboratorium Obrazowania Medycznego w Białostockim Parku Naukowo‑Technologicznym, to unikatowa w kraju jednostka oferująca naj-
nowocześniejsze techniki obrazowania medycznego. Zwiedzanie Samodzielnej Pracowni Laboratorium obrazowania medycznego to między 
innymi możliwość obejrzenia nowoczesnego aparatu Biograph mMR.

Samodzielna Pracownia Laboratorium Obrazowania Medycznego, Teren Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 
(budynek II), ul. Żurawia 71A, Białystok
Czas trwania :  4 grupy po 30 minut
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  do 20 osób w każdej grupie

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr Dorota Jurgilewicz, splom@umb.edu.pl, 
tel. 85 686 5094
Osoba prowadząca : dr Dorota Jurgilewicz

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Samodzielna Pracownia Technik  
Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych
18.05.2017 godzina: od 10.00 do 14.00 | Świat w skali mikro – budowa i sposób działania mikroskopu 
sił atomowych
Zainteresowani poznają podstawy działania mikroskopu sił atomowych (AFM); zaprezentowane będzie zastosowanie mikroskopu AFM 
w biologii, medycynie oraz innych dziedzinach nauki. Przyjdź i zobacz piękno świata w skali mikro.

Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych, pracownia AFM nr 5, Collegium Universum, 
ul. Mickiewicza 2C, Białystok
Czas trwania :  każda grupa po 30 mimut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  Prezentacja mikroskopu odbędzie się dla grup 3–6 
osobowych

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  Piotr Deptuła, tel. 796541404, 
mikro.nano@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Piotr Deptuła, dr Katarzyna Niemirowicz, 
mgr inż. Mateusz Cieśluk
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii 
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Samodzielna Pracownia Historii Medycyny 
i Farmacji
18.05.2017 godzina: od 10.00 do 14.00 (grupy rotacyjnie) | Dawna medycyna i farmacja
W programie zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB z ekspozycjami z zakresu historii medycyny (Gabinet okulistyczny, 
Gabinet stomatologiczny, Gabinet ginekologiczny, Gabinet rentgenowski, Szpital polowy, Gabinet anatomiczny), historii farmacji (Dawna 
apteka), a także historii sztuki i architektury barokowej (projekt z ryciny czytany).

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, prawe skrzydło Pałacu Branickich, ul. Jana KIlińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  4 godziny (każda wycieczka 30 minut)
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30 osobowe grupy

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Magdalena Grassmann, tel. 85 748 54 05, 
magdalena.grassmann@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Marta Piszczatowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
18.05.2017 godzina: 10.30 | Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Spotkanie z pracownikami Biura Promocji i Rekrutacji ma na celu przedstawienie kierunków studiów i procesu rekrutacyjnego osobom 
zainteresowanym podjęciem studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Sala Kolumnowa Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Ewa Ratasiewicz, tel. 85 748 54 73, 
ewa.ratasiewicz@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Ewa Ratasiewicz

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Farmacji Stosowanej
18.05.2017 godzina: 10.30 | Współczesna receptura – prezentacja nowoczesnych urządzeń uspraw‑
niających wykonywanie produktów leczniczych
Współczesna receptura to prezentacja nowoczesnych urządzeń usprawniających wykonywanie produktów leczniczych (unguator, kapsuł-
karka, tabletkarka). Sporządzanie leków recepturowych z udziałem chętnych.

Zakład Farmacji Stosowanej, Collegium Universum, III p., sala 230–231, ul. Mickiewicza 2C, Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr Katarzyna Sosnowska, tel. 85 748 56 16, 
katarzyna.sosnowska@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Katarzyna Sosnowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Biochemii Farmaceutycznej
18.05.2017 godzina: 11.00 | Błony biologiczne – bariery, które integrują
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z budową i właściwościami błon biologicznych oraz ich znaczeniem dla prawidłowego funk-
cjonowania komórki. Warsztaty obejmują wstęp teoretyczny (prezentacja multimedialna) oraz część eksperymentalną (doświadczenie 
przeprowadzone przez uczniów).

Laboratorium Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, budynek Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  15 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Magdalena Kusaczuk, tel. 85 748 56 90, 
mkusaczuk@wp.pl
Osoba prowadząca : mgr Magdalena Kusaczuk
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Chemii Organicznej
18.05.2017 godzina: 11.00 | I ty możesz zostać chemikiem organikiem (reakcje charakterystyczne 
głównych grup funkcyjnych występujących w związkach organicznych oraz niektóre techniki 
stosowane w laboratorium chemii organicznej)
Spotkanie skierowane jest do osób, które interesują się chemią i chciałyby zobaczyć laboratorium chemii organicznej. Każdy uczestnik zajęć 
będzie miał możliwość samodzielnie przeprowadzić doświadczenia w  laboratorium chemicznym – wykonać reakcje charakterystyczne 
głównych grup funkcyjnych występujących w związkach organicznych oraz obejrzeć ciekawe pokazy trudniejszych eksperymentów – pod-
stawowe techniki stosowane w preparatyce organicznej.

Zakład Chemii Organicznej, sala ćwiczeń nr 2.34, (I piętro Collegium Primum), ul. Mickiewicza 2a, Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  12 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr hab. Danuta Drozdowska, tel. 85 7485684, 
danuta.drozdowska@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Danuta Drozdowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Immunologii
18.05.2017 godzina: 11.00 | Życie i śmierć komórek układu odpornościowego w mikroskopie
Zakład Immunologii zaprasza na warsztaty, podczas których każdy z uczestników będzie miał możliwość poznać komórki układu odpor-
nościowego zaprezentowane na filmie i zdjęciach multimedialnych. Ponadto, chętni będą mogli obserwować zjawiska takie jak: zdolność 
do ruchu, pochłaniania i zabijania patogenów, a także śmierć komórek w obrazie mikroskopowym.

Zakład Immunologii, blok M, II piętro, pokój nr 3005, 3027, ul. Waszyngtona 15 A, Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  prof. dr hab. Ewa Jabłońska, tel. 85 74 50 546, 
ewa.jablonska@umb.edu.pl; dr hab. Wioletta Ratajczak‑Wrona, 
tel. 85 74 50 547, rwioletta@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Wioletta Ratajczak‑Wrona, dr Marzena Garley, 
mgr Dorota Dąbrowska, mgr Karolina Nowak

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, Samodzielna Pracownia Biotechnologii
18.05.2017 godzina: 11.00 | Znaczenie pH w życiu człowieka
Badanie wpływu pH na reakcje redoks.

Samodzielna Pracownia Biotechnologii, Collegium Primum,ul. Mickiewicza 2a, Białystok
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  8 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  prof. dr hab. Anna Bielawska; tel. 85 748 57 01, 
aniabiel@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Anna Bielawska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Zakład Fizjologii
18.05.2017 godzina: 11.00 | Fizjologia narządów zmysłów – od teorii do praktyki
Człowiek odbiera informacje o otaczającym nas świecie za pomocą wyspecjalizowanych narządów odbiorczych, które wrażliwe są na bodź-
ce mechaniczne, termiczne, chemiczne czy też światło. Do skórnych receptorów czucia zalicza się receptory dotyku‑ucisku, receptory zimna 
i ciepła (termoreceptory) oraz receptory bólu (nocyceptory). Celem zajęć jest ocena działania i wybranych właściwości czucia skórnego: 
czucia dotyku, czucia umiejscowienia, a także czucia ciepła i zimna.

Zakład Fizjologii, Collegium Universum, ul. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Zakład Stomatologii Zachowawczej
18.05.2017 godzina: 11.00 | Zmiany składu jakościowego śliny w przebiegu chorób ogólnoustrojowych
Coraz większe nadzieje wiąże się z wykorzystaniem śliny w laboratoryjnej diagnostyce biomedycznej. Ślinowe markery enzymatyczne mogą 
być pomocne w rozpoznawaniu i różnicowaniu wielu chorób ogólnoustrojowych, terapii monitorowanej stężeniem leku, a także w medycynie 
sądowej. Celem zajęć jest ocena wybranych enzymatycznych i nieenzymatycznych markerów śliny w przebiegu chorób ogólnoustrojowych.

Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  5 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Mateusz Maciejczyk, tel. +48 604 998 854, 
mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Anna Zalewska, mgr Mateusz Maciejczyk, 
dr Anna Klimiuk

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej
18.05.2017 godzina: 11.30 | Badania laboratoryjne u dzieci
Zajęcia praktyczne polegające na oglądaniu pod mikroskopem preparatów pasożytów najczęściej występujących u dzieci i młodzieży (ta-
siemce, owsik, glista, przywra wątrobowa) oraz preparatów krwi obwodowej i szpiku (białaczki, niedokrwistości). Diagnostyka genetyczna 
– prezentacja kariotypu człowieka w najczęściej spotykanych schorzeniach. Analiza mikroskopowa chromosomów człowieka. Samodzielne 
układanie zestawu chromosomów. Zwiedzanie pracowni diagnostycznych i pokaz aparatury znajdującej się w laboratorium.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, sala dydaktyczna nr 5005a (parter) oraz pracownie diagno-
styczne Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (VII piętro), ul. Waszyngtona 17, Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  7 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr hab. Bogdan Cylwik, tel. 85 74 50 761, 
85 74 50 762, cylwikb@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Beata Żelazowska‑Rutkowska, dr Alicja Koput, 
dr Elżbieta Poskrobko, dr Katarzyna Hryniewicz, mgr Małgorzata Wojtkowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Młody Medyk
18.05.2017 godzina: 12.00 | Medycy operujący piórem
Redaktorzy Młodego Medyka przygotują stanowisko, przy którym będą prezentować aktualne wydania gazety oraz te z poprzednich lat 
i opowiedzą jak wygląda praca w redakcji miesięcznika studenckiego oraz jak można do nas dołączyć.

Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  wystawa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  brak limitu osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Karolina Siedlaczek, tel. +48 663 032 630, 
karolina.siedlaczek@gmail.com
Osoba prowadząca : Karolina Siedlaczek

Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, młodzież
Limit uczestników :  15 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr farm. Mateusz Maciejczyk,
 mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr farm. Mateusz Maciejczyk, dr n. med. Magdalena 
Świderska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej ,  Zakład Immunologii
18.05.2017 godzina: 12.00 | Życie i śmierć komórek układu odpornościowego w mikroskopie
Zakład Immunologii zaprasza na warsztaty, podczas których każdy z uczestników będzie miał możliwość poznać komórki układu odpor-
nościowego zaprezentowane na filmie i zdjęciach multimedialnych. Ponadto, chętni będą mogli obserwować zjawiska takie jak: zdolność 
do ruchu, pochłaniania i zabijania patogenów, a także śmierć komórek w obrazie mikroskopowym.
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Zakład Immunologii, blok M, II piętro, pokój nr 3005, 3027, ul. Waszyngtona 15 A, Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  prof. dr hab. Ewa Jabłońska, tel. 85 74 50 546, 
ewa.jablonska@umb.edu.pl; dr hab. Wioletta Ratajczak‑Wrona, 
tel. 85 74 50 547, rwioletta@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Wioletta Ratajczak‑Wrona, dr Marzena 
Garley, mgr Dorota Dąbrowska, mgr Karolina Nowak

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Biochemii Farmaceutycznej
18.05.2017 godzina: 12.00 | Elektroforeza jako metoda rozdziału białek
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z elektroforetyczną metodą rozdziału białek. Warsztaty obejmują wstęp teoretyczny (prezen-
tacja multimedialna) oraz część eksperymentalną (doświadczenie przeprowadzone przez uczniów).

Laboratorium Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, budynek Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  10 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr hab. Małgorzata Borzym‑Kluczyk, tel. 85 748 56 89, 
gocha@umb.edu.pl , dr Anna Stypułkowska, tel. 85 748 56 39, 
stypulko@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Małgorzata Borzym‑Kluczyk, 
dr Anna Stypułkowska 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Chemii Medycznej
18.05.2017 godzina: 12.00 | Tajemnice roztworów koloidalnych
Zajęcia laboratoryjne poprzedzi krótka prelekcja na  temat właściwości roztworów rzeczywistych i  koloidalnych. Następnie uczestnicy zajęć 
przygotują roztwory koloidów hydrofilowych i hydrofobowych, zbadają ich koagulację i denaturację przy pomocy różnych czynników oraz okre-
ślą właściwości ochronne koloidów hydrofilowych. Sprawdzą również efektywność oczyszczania roztworu koloidowego skrobi metodą dializy.

Zakład Chemii Medycznej, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a
Czas trwania :  2 x 45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  10 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr hab. Halina Gabryel‑Porowska, tel. 85 748 56 72, 
halina.gabryel‑porowska@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Natalia Majewska, dr hab. Halina Gabryel‑Porowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Chemii Medycznej
18.05.2017 godzina: 12.00 | Organizmy modyfikowane genetycznie. Czy naprawdę potrzebne?
Co to są organizmy genetycznie modyfikowane i po co się to robi? Czy to tylko wymysł naukowców? A może są one nam potrzebne? Metody 
modyfikacji i zagrożenia związane z GMO. Zdrowe czy niezdrowe? Potrzebne czy niepotrzebne? Na to i wiele innych pytań postaramy się 
znaleźć odpowiedź.

Zakład Chemii Medycznej, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Edyta Andrulewicz‑Botulińska, tel. 660 806 370, 
edyta.andrulewicz@wp.pl
Osoba prowadząca : mgr Edyta Andrulewicz‑Botulińska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Chemii Organicznej
18.05.2017 godzina: 12.00 | I ty możesz zostać chemikiem organikiem (reakcje charakterystyczne 
głównych grup funkcyjnych występujących w związkach organicznych oraz niektóre techniki 
stosowane w laboratorium chemii organicznej)
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny  
Laboratoryjnej, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Zakład Diagnostyki Biochemicz‑
nej,  Zakład Diagnostyki Hematologicznej
18.05.2017 godzina: 12.00 | Oddałem/am krew do badania. Jak odbywa się jej analiza?
Warsztaty zapoznają zainteresowanych ze współczesnymi procedurami diagnostyki laboratoryjnej. Zostanie zademonstrowana droga, któ-
rą krew wędruje od momentu pobrania do wydania wyniku. Będzie możliwość poznania związku zlecanych badań laboratoryjnych z oceną 
stanu zdrowia. Można będzie obejrzeć pracę nowoczesnych analizatorów.

Collegium Novum (Blok M), IV piętro, ul. J. Waszyngtona 15A, Białystok
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, 
tel. 85 831 85 84
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Joanna Matowicka‑Karna, asystenci 
Zakładów: Diagnostyki Biochemicznej, Hematologicznej i Laboratoryjnej 
Diagnostyki Klinicznej

Spotkanie skierowane jest do osób, które interesują się chemią i chciałyby zobaczyć laboratorium chemii organicznej. Każdy uczestnik zajęć 
będzie miał możliwość samodzielnie przeprowadzić doświadczenia w  laboratorium chemicznym – wykonać reakcje charakterystyczne 
głównych grup funkcyjnych występujących w związkach organicznych oraz obejrzeć ciekawe pokazy trudniejszych eksperymentów – pod-
stawowe techniki stosowane w preparatyce organicznej.

Zakład Chemii Organicznej, sala ćwiczeń nr 2.34, (I piętro Collegium Primum), ul. Mickiewicza 2a, Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  12 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr hab. Danuta Drozdowska, tel. 85 748 56 84, 
danuta.drozdowska@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Danuta Drozdowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Zakład Propedeutyki Stomatologii
18.05.2017 godzina: 12.00 | Pierwsze kroki w świecie stomatologii
Proponujemy zapoznanie się z pierwszymi krokami studenta stomatologii w trakcie nauki zawodu. Zanim zacznie on przyjmować pacjen-
tów, musi opanować podstawowe umiejętności na symulatorach fantomowych. Spotkanie odbywa się w pracowni przedklinicznej, gdzie 
na fantomach „udających człowieka” studenci uczą się leczyć zęby. Dodatkową atrakcją jest udział w trwających właśnie ćwiczeniach, 
a więc bezpośredni kontakt ze studentami i możliwość aktywnego uczestnictwa w nauce procedur leczniczych.

Zakład Propedeutyki Stomatologii; Blok M (budynek gdzie znajdują się poradnie przykliniczne), parter, pokój nr 1002, 
ul. Waszyngtona 15A, Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  15 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr hab. Anna Kierklo, tel. 601 81 66 87, 

ankierklo@op.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Joanna Bagińska, dr hab. Anna Kierklo
Dodatkowe informacje :  Impreza dla osób zainteresowanych dalszą nauką 
ukierunkowaną na wybór studiów medycznych, ale także dla wszystkich, 
którzy boją sie wizyt u dentysty (poznanie spraw „od kuchni” często pomaga 
zmniejszyć ten stres).

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Zakład Stomatologii Zachowawczej
18.05.2017 godzina: 12.00 | Metody pobierania śliny do badań laboratoryjnych
Prawidłowy sposób pobierania śliny determinuje jakość oznaczanych w niej parametrów diagnostycznych. Celem zajęć jest zapoznanie 
z wybranymi metodami pobierania śliny stosowanymi w badaniach biomedycznych i diagnostyce laboratoryjnej.

Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  5 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Mateusz Maciejczyk, tel. 604998854, 
mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Anna Zalewska, mgr Mateusz Maciejczyk, 
dr Magdalena Choromańska
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Fonoaudiologii 
Klinicznej i Logopedii,  Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
18.05.2017 godzina: 12.00 | Warsztaty emisji głosu
Głos to podstawowe narzędzie porozumiewania się. Uczestnik warsztatów zapozna się z technikami umożliwiającymi prawidłową emisję 
głosu, pozna własne niedoskonałości emisyjne i dykcyjne oraz odpowiednie ćwiczenia pozwalające na skorygowanie nieprawidłowości. 
Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się między innymi: jak zbudowany jest i  jak działa narząd głosu, jak świadomie pracować nad 
głosem, jak usprawnić artykulację, poprawić dykcję i wyrazistość wymowy, jak przygotować się do wystąpień publicznych.

Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii – III piętro, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
ul. Szpitalna 37, Białystok
Czas trwania :  2,5 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca : Członkowie Studenckiego Koła Naukowego 
Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB

Osoba do kontaktu :  mgr Anna Kraszewska – Opiekun Studenckiego 
Koła Naukowego Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB, tel. 85 748 56 52, 
anna.kraszewska@umb.edu.pl
Dodatkowe informacje :  Na prośbę zorganizowanej grupy istnieje 
możliwość zmiany godziny rozpoczęcia warsztatów. Prosimy o wygodny strój 
oraz zabranie ze sobą małego lusterka

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej
18.05.2017 godzina: 12.15 | Diagnostyka laboratoryjna dzieci
Zajęcia praktyczne polegające na oglądaniu pod mikroskopem preparatów pasożytów najczęściej występujących u dzieci i młodzieży (ta-
siemce, owsik, glista, przywra wątrobowa) oraz preparatów krwi obwodowej i szpiku (białaczki, niedokrwistości). Diagnostyka genetyczna 
– prezentacja kariotypu człowieka w najczęściej spotykanych schorzeniach. Analiza mikroskopowa chromosomów człowieka. Samodzielne 
układanie zestawu chromosomów. Zwiedzanie pracowni diagnostycznych i pokaz aparatury znajdującej się w laboratorium.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, sala dydaktyczna nr 5005a (parter) oraz pracownie diagno-
styczne Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (VII piętro), ul. Waszyngtona 17, Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  7 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr hab. Bogdan Cylwik, tel. 85 74 50 761, 
85 74 50 762, cylwikb@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Beata Żelazowska‑Rutkowska, dr Alicja Koput, 
dr Elżbieta Poskrobko, dr Katarzyna Hryniewicz, mgr Małgorzata Wojtkowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Chemii Medycznej
18.05.2017 godzina: 12.30 | Odkryj zdolności antyoksydacyjne wybranych kaw, herbat i naparów 
ziołowych
Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie zbadać zdolności antyoksydacyjne kawy, kilku rodzajów herbat oraz naparów ziołowych. Ozna-
czenia przeprowadzone będą metodą spektrofotometryczną z zastosowaniem syntetycznego wolnego rodnika DPPH.

Zakład Chemii Medycznej, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a
Czas trwania :  2 x 45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  10 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr hab. Iwona Radziejewska, tel. 85 748 56 75, 
iwona@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Iwona Radziejewska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej ,  Samodzielna Pracownia Biotechnologii
18.05.2017 godzina: 13.00 | Świat mydeł
Otrzymywanie mydeł tradycyjną metodą – przez zmydlanie tłuszczów.

Samodzielna Pracownia Biotechnologii, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Samodzielna Pracownia Biofarmacji
18.05.2017 godzina: 13.00 | Od probówki do leku w aptece
Impreza ma charakter wykładu/prezentacji, przedstawiającej ścieżkę powstawania nowych leków, od badań podstawowych po badania 
kliniczne. Wykład zaprezentują pracownicy Samodzielnej Pracowni Biofarmacji UMB, prowadzący od  lat badania nad nowymi lekami 
stosowanymi w terapii schorzeń układu sercowo‑naczyniowego i chorób nowotworowych, w zwierzęcych modelach eksperymentalnych.

Euroregionalne Centrum Farmacji, Aula nr 1, ul. Mickiewicza 2D, Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  280 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Anna Gromotowicz‑Popławska, tel. 85 748 58 04, 
anna.gromotowicz@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Ewa Chabielska, dr Anna Gromotowicz‑
‑Popławska, dr Karol Kramkowski

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Chemii Medycznej
18.05.2017 godzina: 13.00 | Czy możemy wpływać na nasze geny?
Zweryfikowane zostanie klasyczne pojęcie genu oraz funkcje genów niekodujących białek, w tym intronów. Przedstawione zostaną nowe 
koncepcje centralnego dogmatu biologii molekularnej z uwzględnieniem kluczowej roli RNA w ekspresji genu. Uczestnicy wykładu zapozna-
ją się z podstawowymi mechanizmami epigenetycznymi regulującymi ekspresję genu i dowiedzą jak możemy je modyfikować.

Zakład Chemii Medycznej, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr hab. Anna Galicka, tel. 85 748 56 74, 
angajko@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Anna Galicka

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej
18.05.2017 godzina: 13.00 | Mózg czuje i kalkuluje, a serce wie swoje – w rytmie serca, w świecie 
zmysłów
I część (W rytmie serca): prezentacja budowy serca‑model anatomiczny. Tony i szmery serca słuchane za pomocą stetoskopu lekarskiego. 
Zbadanie rytmu spoczynkowego serca oraz ocena wpływu wysiłku fizycznego na pracę serca. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Pulsoksy-
metria. II część (W świecie zmysłów): poznanie charakteru fali dźwiękowej i badanie słuchu, odnalezienie plamki ślepej i badanie wzroku, 
rozmieszczenie i możliwości receptorów czuciowych, działanie neuronów lustrzanych

Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej UMB, Sale dydaktyczne nr 238 i 239, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  młodzież
Limit uczestników :  30 osób (2 grupy po 15 osób)
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Anna Pędzińska‑Betiuk, tel. 85 748 56 95, 
aniutka@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Jolanta Weresa, dr Anna Pędzińska‑Betiuk, 
Studenci Koła Naukowego przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii 
Doświadczalnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej,  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej
18.05.2017 godzina: 13.00 | Diagnostyka laboratoryjna dzieci

Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  6 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  prof. dr hab. Anna Bielawska; tel. 85 748 57 01; 
aniabiel@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Anna Bielawska
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Zakład Biofizyki
18.05.2017 godzina: 13.00 | Zaprogramuj swój mózg
Uczestnicy wydarzenia posłuchają prelekcji dotyczącej urządzeń typu BCI (Interfejs mózg‑komputer), w tym hełmów Emotiv EPOC+, które 
odczytują i analizują fale mózgowe. Następnie samodzielnie przetestują gry i programy sterowane przy pomocy myśli.

Sale Dydaktyczne Zakładu Biofizyki – I piętro, Collegium Universum, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  dzieci, młodzież
Limit uczestników :  30 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  Andrzej Chomentowski, jedrekch@wp.pl, 
tel. 513 414 142
Osoba prowadząca : Członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy 
Zakładzie Biofizyki pod opieką dr Beaty Modzelewskiej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Zakład Biofizyki
18.05.2017 godzina: 13.00 | Zobacz jak pracuje Twoje serce – badanie EKG i USG Doppler
Uczestniczy zostaną zapoznani z budową anatomiczną i fizjologią pracy serca. Po prelekcji poznają metody wykonywania EKG oraz USG 
naczyń, z możliwością samodzielnego wykonania badań.

Sale Dydaktyczne Zakładu Biofizyki – I piętro, Collegium Universum, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  Andrzej Chomentowski, jedrekch@wp.pl, 
tel. 513 414 142
Osoba prowadząca : Członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy 
Zakładzie Biofizyki pod opieką dr Beaty Modzelewskiej

Zajęcia praktyczne polegające na oglądaniu pod mikroskopem preparatów pasożytów najczęściej występujących u dzieci i młodzieży (ta-
siemce, owsik, glista, przywra wątrobowa) oraz preparatów krwi obwodowej i szpiku (białaczki, niedokrwistości). Diagnostyka genetyczna 
– prezentacja kariotypu człowieka w najczęściej spotykanych schorzeniach. Analiza mikroskopowa chromosomów człowieka. Samodzielne 
układanie zestawu chromosomów. Zwiedzanie pracowni diagnostycznych i pokaz aparatury znajdującej się w laboratorium.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, sala dydaktyczna nr 5005a (parter) oraz pracownie diagno-
styczne Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (VII piętro), ul. Waszyngtona 17, Białystok
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  7 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr hab. Bogdan Cylwik, tel. 85 74 50 761, 
85 74 50 762, cylwikb@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Beata Żelazowska‑Rutkowska, dr Alicja Koput, 
dr Elżbieta Poskrobko, dr Katarzyna Hryniewicz, mgr Małgorzata Wojtkowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii  
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Zakład Stomatologii Zachowawczej
18.05.2017 godzina: 13.00 | Ocena właściwości fizykochemicznych śliny ludzkiej
Stężenie jonów wodorowych oraz pojemność buforowa śliny stanowią jedne z najważniejszych parametrów determinujących właściwą ho-
meostazę jamy ustnej. Celem zajęć jest ocena wybranych parametrów fizykochemicznych śliny spoczynkowej i stymulowanej w wybranych 
chorobach jamy ustnej.

Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, ul. Waszyngtona 15A, Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  5 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Mateusz Maciejczyk, tel. 604 998 854, 
mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Anna Zalewska, mgr Mateusz Maciejczyk, 
lek. dent. Urszula Kołodziej
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 10.00 | drewno + mechanika + powietrze = dźwięk
Prezentacja, wykład i  koncert na wyjątkowym instrumencie. Truhenorgel – to organy skrzyniowe posiadające 3 głosy. W każdym z 3 
głosów truhenorgel zastosowano specjalną menzurę piszczałek, dzięki temu instrument ma bardzo szlachetne i różnobarwne brzmienie 
– to czyni go wyjątkowym i unikatowym instrumentem solowym, równorzędnym instrumentem zespołu kameralnego czy orkiestry oraz 
doskonałym instrumentem do realizacji basso continuo. Wystąpią: Dariusz Hajdukiewicz – truhenorgel i Rafael Gabriel Przybyła – obój 
barowy, obój da caccia, flet

UMFC. W. I.-P. w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, budynek B, Sala audytoryjna
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : Dariusz Hajdukiewicz

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 11.00 | Wybrane balety Igora Strawińskiego: inspiracje – utwory – recepcja
Wykład o jednym z ważniejszych kompozytorów i reformatorów muzyki XX wieku Igorze Strawińskim i jego twórczości baletowej popro-
wadzi ad. dr Weronika Ratusińska – Zamuszko.

UMFC, W. I.-P. w Białymstoku, budynek B, ul. Kawaleryjska 5, Sala audytoryjna
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : ad. dr Weronika Ratusińska‑Zamuszko

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 12.00 | Na skrzydłach pieśni... Liryka wokalna epoki romantyzmu – zarys 
problematyki
Wykład poświęcony pieśni romantycznej poprowadzi dr hab. Tomasz Baranowski

UMFC, W.-I.-P. w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, budynek B, Sala audytoryjna
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : dr hab. Tomasz Baranowski

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 13.00 | Charakterystyka muzyki symfonicznej w oparciu o koncepcję płyty 
„EMERGE”
Współczesny kompozytor Tomasz Opałka opowie o  swojej najnowszej kompozycji zatytułowanej EMERGE. Wykład będzie ilustrowany 
muzyką zarejestrowaną na płycie CD.

UMFC, W.I.-P. w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, budynek B, Sala audytoryjna
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : ad. dr Tomasz Opałka
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 13.00 | Koncert „Mijają lata, zostają przeboje”
Koncert Chóru Dziecięcego OiFP w Białymstoku pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko. W programie przeboje polskiej muzyki rozrywkowej 
różnych dekad XX wieku w ciekawych aranżacjach Ernesta Sienkiewicza i Andrzeja Makala z akompaniamentem Marcina Nagnajewicza.

Białystok, ul Zwycięstwa 28, Aula Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego, „Szkoła Talentów” w Białymstoku
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Ewa Barbara Rafałko, tel. 504 09 89 22, 
evabasia@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Ewa Barbara Rafałko

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 13.30 | Otwarta próba Chóru UMFC
Podczas próby studenckiego chóru UMFC można będzie przyjrzeć się pracy zespołu, dyrygenta, zapoznać z aktualnym repertuarem chó-
ralnym. Próbę poprowadzą tegoroczni dyplomanci Wydziału Instrumentalno‑Pedagogicznego w Białymstoku pod opieką prof. Violetty 
Bieleckiej, dr Ewy Barbary Rafałko i mgr Pawła Szypulskiego.

UMFC W.I.-P. w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, budynek A, Sala Koncertowa
Czas trwania :  1.5 h
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  170

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Ewa Barbara Rafałko, tel. 504 09 89 22, 
evabasia@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Ewa Barbara Rafałko

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 15.00 | Koncert studentów UMFC
W koncercie wystąpią soliści i zespoły kameralne, które tworzą studenci Wydziału Instrumentalno‑Pedagogicznego UMFC w Białymstoku.

UMFC, W.I.-P. w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, budynek B, Sala audytoryjna
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : dr hab. Krystyna Gołaszewska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 17.00 | Trio Komplementarne – koncert kameralny
W koncercie wystąpi Trio Komplementarne w składzie: Szymon Kałużny – skrzypce, Marlena Ostrowska – klarnet, Andrzej Giermakowski 
– fortepian. W programie koncertu znajdą się utwory D. Milhauda, A. Chaczaturiana i I. Strawińskiego

Białystok, ul. św. Kazimierza 2, Sala św. Kazimierza
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Ewa Barbara Rafałko, tel. 504 09 89 22, 
evabasia@wp.pl
Osoba prowadząca : Marlena Ostrowska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 17.00 | Koncert kameralny
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 17.00 | Koncert kameralny altowiolistów
Koncert kameralny altowiolistów. W programie między innymi utwory K. M. von Webera, M. Brucha, H. Vieuxtempsa, Z. Szostaka i F. 
Schuberta. Wystąpią: Dominika Majerska, Radosław Jarocki, Katarzyna Średzińska – altówka i Maria Sterczyńska – fortepian. Koncert 
poprowadzi Jan Gałecki, który zaprezentuje materiał multimedialny dotyczący genezy powstania sonaty i  samego nie istniejącego już 
instrumentu „arpeggione”.

UMFC, W.I.-P. w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, budynek B, Sala audytoryjna
Czas trwania :  1,5 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : prof. nadzw. dr hab. Piotr Reichert

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 17.00 | Recital skrzypcowy
Wystąpią: Włodzimierz Promiński – skrzypce, Halina Promińska – fortepian. W programie ytwory L. van Beethovena, F. Kreislera, E. Gra-
nadosa, M. de Falla, C. Debussy’ego.

Supraśl, Dom Ludowy, ul. Piłsudskiego 11
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  140

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : dr hab. Włodzimierz Promiński

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 18.45 | Koncert chórów szkolnych „Rozśpiewany Białystok”
Koncert muzyki sakralnej. W programie zaprezentują się chóry szkolne zrzeszone w projekcie „Rozśpiewany Białystok” – kierownictwo 
merytoryczne projektu prof. Wioletta Miłkowska. Wykonawcy koncertu: Chór PG nr 7 – dyrygent Joanna Kruk, Chór SP nr 4 , ZS nr 4 – 
dyrygent Grażyna Siwerska‑Mandziuk, Chór SP nr 19 – dyrygent Agnieszka Wałejko, Chór PG nr 6 – dyrygent Iwona Pawluczuk, Chór PG 
nr 3 – dyrygent Liliana Czyżewska, Chór ZSZ nr 2 – Dyrygent Katarzyna Aleksiejuk, Chór PG nr 20 – dyrygent Anna Michalewicz, Chór SP 
nr 44 – dyrygent Grażyna Wołkowycka‑Tomaszuk, Chór SP nr 1‑ dyrygent Ewa Szymanowska, Chór VII LO – dyrygent Anna Słomka, Chór 
Akademii Rodziny – dyrygent Dorota Tymińska, Chór ZS nr 2 oraz ZSI nr 1 – dyrygent Agnieszka Krasnowska, Chór PG nr 18 – dyrygent 
Katarzyna Rodziewicz, Chór PG nr 14 – dyrygent Grażyna Falkowska, Chór PG nr 5 – dyrygent Anna Waśkowska, Chór SP nr 21 oraz Schola 
„Dobra Ziemia” z parafii Św. dyrygent Agnieszka Panas, Chór SP nr 28 – dyrygent Jolanta Gwiazdowska, Chór XI LO – dyrygent Anna 
Stankiewicz, akompaniament – Karol Czyżewski

Białystok, Kościół pw. św. Kazimierza, ul. św. Kazimierza 2, Kościół Dolny
Czas trwania :  1,5 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Ewa Barbara Rafałko, tel. 504 09 89 22, 
evabasia@wp.pl
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Violetta Miłkowska

Recital w wykonaniu Marty Wróblewskiej – śpiew, Urszuli Iżbickiej – fortepian, Anny Wróbel – wiolonczela i Małgorzaty Marczyk – for-
tepian. W programie muzyka kameralna doby romantyzmu i polska liryka wokalna.

Białystok, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : ad. dr Marta Wróblewska,  tel. 600 234 599
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 18.45 | Koncert Chóru UMFC
Koncert muzyki chóralnej w wykonaniu Chóru UMFC Wydziału Instrumentalno‑Pedagogicznego w Białymstoku pod dyrekcją tegorocznych 
dyplomantów uczelni. W programie literatura chóralna oraz fragmenty Glorii Antonio Vivaldiego.

Białystok, Kościół pw. św. Jadwigi Królowej, ul. Słonecznikowa 8
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Ewa Barbara Rafałko, tel. 504 09 89 22, 
evabasia@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Ewa Barbara Rafałko

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 18.45 | Koncert Chóru Schola Cantorum Bialostociensis
Koncert chóralny. Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Schola Cantorum Bialostociensis powstał 
w  1987 roku. Jego założycielem i  wieloletnim dyrygentem była prof.  zw. dr  hab.  Violetta Bielecka, natomiast w  latach 2006–2011 
Inga Poškutė. Schola Cantorum Bialostociensis od początku swego istnienia była zespołem niezwykle aktywnym. Uczestniczyła w życiu 
kulturalnym miasta, województwa, kraju oraz reprezentowała Polskę poza jej granicami. Zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia podczas 
konkursów i festiwali. Od marca 2012 roku dyrygentem chóru została prof. UMFC dr hab. Anna Olszewska.

Białystok, Kościół pw. Ojca Pio, ul. Mickiewicza 54 a
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Ewa Barbara Rafałko, tel. 504 09 89 22, 
evabasia@wp.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Anna Olszewska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
18.05.2017 godzina: 19.00 | BIG BAND UMFC
Zespół został powołany w 2006 roku z  inicja tywy prof. Bogumiła Gadawskiego i prof. Błażeja Sroczyńskiego. W  roku 2014 Big Band 
nagrał dwie płyty: zarejestrowaną w Nantes L’histoire du big band oraz nagraną w Studiu S1 UMFC Classic on Jazz z muzyką klasyczną 
w aranżacjach bigbandowych. W 2015 roku zespół otrzymał I nagrodę i Grand Prix Festiwalu Big Bandów w Nowym Tomyślu. Wielkim 
przeżyciem dla członków zespołu był ostatnio występ z udziałem Basi Trzetrzelewskiej (11.05.2016). Zespół tworzą studenci wszystkich 
wydziałów Uniwersytetu.

Białystok, ul. Podleśna 2, Sala koncertowa OiFP
Czas trwania :  2 h
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  300

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : Piotr Kostrzewa

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 11.00 | Muzyka w polskim kinie lat powojennych
Wykład o związkach jazzu i kina w pierwszych latach powojennej Polski poprowadzi dr Joanna Cieślik‑Klauza.

UMFC, W. I.-P. w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, budynek B, Sala audytoryjna
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : dr Joanna Cieślik‑Klauza
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 12.00 | Romantyzm przez szkiełko i oko mędrca. Interpretacja muzyki XIX wieku 
w ujęciu „ojca muzykologii” – Hugo Riemanna (1849–1919)
Wykład o jednym z największych muzykologów XIX wieku poprowadzi dr Karolina Mika.

UMFC, W. I.-P. w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, budynek B, Sala audytoryjna
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : dr Karolina Mika

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 17.00 | W kręgu pieśni Franza Schuberta i Roberta Schumanna
W koncercie wystąpią Aleksandra Pawluczuk – flet, mezzosopran i Natalia Łysynkiewicz – fortepian Program koncertu: PIEŚNI BEZ SŁÓW 
NA FLET I FORTEPIAN i PIEŚNI NA GŁOS I FORTEPIAN

Białystok, ul. św. Kazimierza 2, Sala św. Kazimierza
Czas trwania :  1,5 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : dr hab. Krystyna Gołaszewska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 17.00 | Koncert akordeonowy
Recital akordeonowy studentów UMFC z klasy akordeonu prof. Zbigniewa Koźlika. Wystąpią: Piotr Gołowczyc i Karol Zalewski. W programie 
między innymi kompozycje A. Kholminova, W. Zołotariowa, R. Galliano, F. Schuberta, L. Boellmanna i S. Rachmaninowa.

Białystok, Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Wiktorii 5
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : Karol Zalewski

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 17.00 | Koncert kameralny
W koncercie wystąpi Kwintet dęty „La Vanagloria” w składzie: Kinga Pancerz – flet, Paweł Waśkowski – klarnet, Luca Neccia – obój, Marek 
Kit – fagot, Tomasz Czekała – waltornia. W programie koncerty utwory kameralne F. Farkasa i B. Konowalskiego.

UMFC, W. I.-P. w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, budynek B, Sala audytoryjna
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : Tomasz Czekała

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 17.00 | Koncert kameralistyki wokalnej
W koncercie w przekrojowym repertuarze wystąpią studenci wokalistyki Wydziału Instrumentalno‑Pedagogicznego UMFC w Białymstoku.
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 17.00 | Koncert Dyplomantów Policealnego Studium Wokalno‑Aktorskiego 
„Szkoła Talentów”
W koncercie wystąpią tegoroczni dyplomanci PSWA w Białymstoku. Zaprezentują fragmenty wokalnych recitali dyplomowych. W programie 
znane i popularne standardy jazzowe, piosenka aktorska i kabaretowa.

Białystok, ul. Zwycięstwa 28, Aula PSWA
Czas trwania :  1
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Ewa Barbara Rafałko, tel. 504 09 89 22, 
evabasia@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Ewa Barbara Rafałko

Supraśl, Dom Ludowy, ul. Piłsudskiego 11
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  140

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : ad. dr Marta Wróblewska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 18.45 | Koncert chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
Koncert adresowany do wszystkich mieszkańców Białegostoku. W programie koncertu utwory muzyki chóralnej kompozytorów różnych 
epok w wykonaniu chórów biorących udział w projekcie „Śpiewająca Polska”.

Białystok, Kościół bł. Bolesławy Lament, ul. Dąbrowskiej 3
Czas trwania :  1
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Ewa Barbara Rafałko, tel. 504 09 89 22, 
evabasia@wp.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Anna Olszewska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 19.00 | Barok Challengers
Zespół Barok Challengers tworzą studenci Wydziału Instrumentalno‑Pedagogicznego w Białymstoku. Opiekunem zespołu jest dr hab. Jan 
Bokszczanin. Podczas koncertu zabrzmią arie pasyjne Jana Sebastiana Bacha oraz inne utwory instrumentalne.

Białystok, ul. św. Kazimierza, Kościół Dolny pw. św. Kazimierza
Czas trwania :  1,5 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : dr hb. Jan Bokszczanin

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 19.00 | Koncert Studenckiej Orkiestry Dętej
Wieczór muzyki filmowej Wystąpi Studencka Orkiestra Dęta UMFC Wydziału Instrumentalno‑Pedagogicznego w Białymstoku pod dyrekcją 
dr Sylwestra Soboli. W programie: Polonez z filmu Pan Tadeusz, Legenda Ali‑Baby, Gang Olsena, Piraci z Karaibów, Indiana Jones, The 
Robin Hood Theme, The James Bond Theme, John Williams in Concert, The time of My Life, Melodie z Polskich Seriali, The Lords of The 
Rings Selection.

UMFC, W. I.-P. w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, budynek A, Sala Koncertowa
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny  
w Białymstoku,  Wydział Instrumentalno‑Pedagogiczny w Białymstoku
19.05.2017 godzina: 19.00 | Koncert Sinfonia Academica
Koncert Orkiestry Kameralna „Sinfonia Academica” pod kierownictwem artystycznym prof. Leszka Sokołowskiego, dr hab. Włodzimierza 
Promińskiego. Zespół tworzą studenci Wydziału Instrumentalno‑Pedagogicznego w Białymstoku. W programie koncertu: Piotr Czajkowski 
– Serenada C‑dur op.48 Pezzo in forma di Sonatina. Andante non troppo – Allegro moderato Valse. Moderato. Tempo di Valse Elegia. 
Larghetto elegiaco Finale. Tema russo. Andante – Allegro con spirito

Białystok, Stary Kościół Farny, ul Kościelna 2
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : dr hab. Włodzimierz Promiński

Czas trwania :  1,5 h
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  170

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  ad. dr Joanna Cieślik‑Klauza, tel. 604 32 38 36, 
jcieslikk@me.com
Osoba prowadząca : dr Sylwester Sobola
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Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  Zespół Lektorów 
Języka Angielskiego
19.05.2017 godzina: 08.00 | Język angielski na wesoło
Uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w krótkich grach, zabawach, konkursach, sprawdzić swoje kompetencje językowe w języku 
angielskim. Czekają na  nich różne zadania do  wykonania w  takich kategoriach, jak: zagadki językowe, skrętacze języka, wierszyki, 
przysłowia. Przewidziane są drobne upominki.

Kampus UwB, budynek Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Ciołkowskiego 1 M, hol
Czas trwania :  4 godz.
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Iwona Kubas, iwona‑kubas@wp.pl
Osoba prowadząca : mgr Iwona Kubas, mgr Adam Kubas
Dodatkowe informacje :  Impreza ma charakter otwarty i odbywa się 
w holu budynku. Nie prowadzimy zapisów na tę imprezę.

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydzial Matematyki i Informatyki
19.05.2017 godzina: 08.00 | Nowości i tradycja w matematyce i informatyce
Będzie to impreza w dniu wspólnym 19 maja przy stolikach w siedzibie Wydziału. Można będzie zobaczyć stare komputery i popracować 
na nich (tradycja informatyki, jak też obejrzeć wirtualną rzeczywistość przez okulary VR (nowości). Można będzie poznać historię geometrii 
(tradycja), pracując z odpowiednimi pomocami naukowymi i grami dydaktycznymi (nowości).

Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki UwB, Białystok, ul. Ciołkowskiego 1M.
Czas trwania :  4 godziny (do 12:00)
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Anna Rybak, tel. 603 100 306, 
aniar@ii.uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Rybak, dr Krzysztof Szerszeń

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
19.05.2017 godzina: 08.00 | Zegar jodowy
W trakcie pokazów zbadamy ilość witaminy C w produktach spożywczych np. w sokach owocowych i w suplementach diety.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, hol wejściowy
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 

joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Dorota Czajkowska‑Szczykowska, pracownicy 
i doktoranci Instytutu Chemii
Dodatkowe informacje :  Impreza ma charakter otwarty. Nie prowadzimy 
zapisów na tę imprezę.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
19.05.2017 godzina: 08.00 | Kolorowa chemia
Chemia to świat kolorów. Będzie można zobaczyć wiele barwnych związków oraz reakcji chemicznych. Zostaną zaprezentowane krótkie, 
efektowne doświadczenia chemiczne, pokazujące, że nauka może być ciekawa i pasjonująca.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, hol wejściowy
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 

joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Koło Naukowe Chemików „Pozyton”
Dodatkowe informacje :  Impreza ma charakter otwarty. Nie prowadzimy 
zapisów na tę imprezę.
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
19.05.2017 godzina: 08.00 | Chemik w roli detektywa – wykrywanie śladów krwi i sprawdzanie 
autentyczności banknotów
Czy istnieje zbrodnia doskonała? Czy można zatrzeć wszelkie dowody przestępstwa? Pokazy i doświadczenia umożliwią uczestnikom wcie-
lenie się w rolę detektywów oraz poznanie procedur stosowanych przy wykrywaniu śladów zbrodni. Analiza chemiczna obejmowała będzie 
wykrywanie śladów krwi za pomocą odczynnika Kastle‑Meyera. Ponadto uczestnicy wykorzystując zjawisko fluorescencji w świetle lampy 
UV będą mogli sprawdzić autentyczność banknotów z własnego portfela oraz zaobserwować niewidoczne gołym okiem zabezpieczenia 
kart czy biletów.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, hol wejściowy
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 

joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Agnieszka Hryniewicka, mgr Marta Malinowska
Dodatkowe informacje :  Impreza ma charakter otwarty. Nie prowadzimy 
zapisów na tę imprezę.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
19.05.2017 godzina: 08.00 | Tajemniczy świat roślin i zwierząt widziany oczami biologa
Jeśli fascynuje Cię biologia, chcesz bliżej poznać świat roślin i zwierząt przyjdź do Instytutu Biologii. Pokażemy Ci mikroskopijny świat niedostrze-
galny gołym okiem. Poznasz sekrety z życia roślin i zwierząt. Przetestujesz swoją wiedzę biologiczną, biorąc udział w ciekawych konkursach.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, hol Instytutu Biologii
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Magdalena Siemieniuk, tel. 85 738 84 01, 
magdalena.siemieniuk@o2.pl
Osoba prowadząca : pracownicy Instytutu Biologii oraz studenci z Koła 
Naukowego Biologów

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomii i Zarządzania
19.05.2017 godzina: 08.00 | Co Ty wiesz o Rynkach Finansowych? – konkurs
Rynki finansowe to z pewnością temat rzeka, ale czy czujesz się w niej jak ryba? Sądzisz, że  jesteś na bieżąco z nowinkami giełdowymi? 
Sprawdź swoją wiedzę, odpowiadając na pytania przygotowane przez członków sekcji Rynków Finansowych Studenckiego Koła Menedżerów.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Natalia Kijek, skmenedzerow@gmail.com
Osoba prowadząca : Natalia Kijek
Dodatkowe informacje :  Konkurs przygotowany przez Studenckie Koło 
Menedżerów

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomii i Zarządzania
19.05.2017 godzina: 08.00 | Marketingowe zagadki
Dobry marketingowiec powinien posiadać takie cechy, jak skuteczność, kreatywność i komunikatywność. Jego celem jest kształtowanie 
dobrego wizerunku firmy. Członkowie sekcji Marketingu w SKM’ie mają wszystkie te cechy i odpowiadają za reklamę naszego koła i two-
rzenie projektów o tej właśnie tematyce. Przygotowaliśmy dla Was wiele zadań na kreatywność i znajomość pojęć z obszaru marketingu. 
Sprawdź, jak ty sobie z nimi poradzisz i czy właśnie tą drogą powinieneś podążać!

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Natalia Kijek, skmenedzerow@gmail.com
Osoba prowadząca : Natalia Kijek
Dodatkowe informacje :  Konkurs przygotowany przez Studenckie Koło 
Menedżerów
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomii i Zarządzania
19.05.2017 godzina: 08.00 | Gry i zabawy ekonomiczne
Sądzisz, że posiadasz wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, a może zajmujesz się domowym budżetem lub po prostu na co dzień masz 
do  czynienia z  pieniędzmi? Jeżeli tak, to masz szanse wygrać atrakcyjne nagrody biorąc udział w Grach i  zabawach ekonomicznych. 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Bartosz Zieliński, samorzadweizuwb@gmail.com
Osoba prowadząca : Tomasz Chełmiński, studenci Samorządu 
Studentów WEiZ

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
19.05.2017 godzina: 08.00 | Witamy na Wydziale Fizyki!
Witamy przybyłych gości prostymi zabawkami fizycznymi, by dzięki zabawie zainteresować młodych ludzi fizyką. Będzie można też zagrać 
w gry komputerowe stworzone na Wydziale Fizyki oraz pojeździć robotem wydrukowanym w technologii 3D. To doskonała okazja by spytać 
o prowadzących o naturę zjawisk rządzących przedstawianymi zabawkami.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki – korytarz przy głównym wejściu
Czas trwania :  do godz. 12:00
Rodzaj imprezy :  przegląd
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły podstawowe, szkoły 
gimnazjalne, szkoły średnie, dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele

Limit uczestników :  bez ograniczeń
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr K. Gawryluk, k.gawryluk@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : pracownicy Wydziału Fizyki

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Pedagogiki i Psychologii
19.05.2017 godzina: 08.00 | Z matematyką można ciekawie spędzić czas
Celem zajęć jest poszerzenie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród dzieci i dorosłych. Uczestnicy poznają gry i zabawy matema-
tyczne prowadzone w innowacyjny sposób.

Białystok, Wydział Matematyki i Informatyki, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1M
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Monika Żak‑Skalimowska, m.zak@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Barbara Dudel. mgr Monika Żak‑Skalimowska

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Koło Młodych Teoretyków 
Pedagogiki
19.05.2017 godzina: 08.00 | Zabawy wczoraj i dziś
Celem projektu jest zobrazowanie dawnych zabaw ruchowych w oparciu o współczesną animację.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1M, Wydział Matematyki i Informatyki
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Anna Krauze, tel. 530 645 486, anna.krauze@o2.pl
Osoba prowadząca : Opiekunowie dr Katarzyna Szorc, dr Beata Kunat. 
Uczestnicy koła: Tomasz Krynicki, Anna Krauze, Ewa Kuczyńska, Aleksandra 
Sokólska, Anna Szydłowska, Paulina Szkaradzińska, Kinga Szczytkowska, 
Anna Wirkowska

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
19.05.2017 godzina: 08.00 | Organizacja proobronna – przyjdź i zobacz z bliska
Związek strzelecki „strzelec” jednostka strzelecka 1035 Bielsk Podlaski zapraszamy wszystkich, którzy interesują się tematyką związaną 
z bezpieczeństwem narodowym oraz tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z tematyką obronności. Zostaną zaprezentowane 
m.in.: rekwizyty różnych broni, mundury oraz inny ekwipunek wojskowy.
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
19.05.2017 godzina: 08.00 | CSI Białystok
Ujawnianie, pobieranie i zabezpieczanie śladów linii papilarnych. Badanie autentyczności banknotów i dokumentów testerami UV.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii
Czas trwania :  4 godz.
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 84, 
504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, dr Emilia 
Jurgielewicz‑Delegacz, Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny,  Instytut Filologii Polskiej
19.05.2017 godzina: 08.00–12.00 | Język polski na wesoło
Uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w krótkich grach, zabawach, konkursach, sprawdzić swoje kompetencje językowe i literackie. 
Czekają na nich różne zadania do wykonania w takich kategoriach, jak: zagadki literackie i językowe, skrętacze języka, wierszyki, przy-
słowia. Przewidziane są drobne upominki.

Kampus UwB, budynek Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Ciołkowskiego 1 M, hol
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, dzieci
Limit uczestników :  brak

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr hab. Anna Nosek, 
anna.nosek@poczta.onet.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Anna Nosek, dr Anetta Strawińska

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,  
Katedra Filologii Białoruskiej
19.05.2017 godzina: 08.00–12.00 | Rosja bez tajemnic!
Celem imprezy jest motywowanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy na temat Rosji, jej historii i kultury. Forma: quiz (pytania 
dostosowane do wieku uczestników) Prawidłowe odpowiedzi nagradzane będą drobnymi upominkami.

Białystok, Kampus UwB, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Ciołkowskiego 1 M (hol na parterze)
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  brak

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Anna Alsztyniuk, a.alsztyniuk@o2.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Alsztyniuk, dr Anna Sakowicz

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
19.05.2017 godzina: 08.00–12.00 | Promocja Wydziału Historyczno‑Socjologicznego
Promocja Wydziału Historyczno‑Socjologicznego

Ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki UwB (kampus)
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Łukasz Kiszkiel, lukaszkiszkiel@gmail.com
Osoba prowadząca : dr Łukasz Kiszkiel, dr Maciej Białous

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii
Czas trwania :  4 godz.
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 84, 
504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Koło Naukowe Towarzystwo Wiedzy Obronnej
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Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
19.05.2017 godzina: 09.00 | Zwiedzanie ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego 
im. prof. Andrzeja Myrchy
Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy: rośliny chronione i charak-
terystyczne Podlasia, przyroda północno‑wschodniej Polski, skamieniałości z  osadów polodowcowych, fauna mórz podzwrotnikowych, 
stawonogi tropikalne, przyroda rejonów polarnych, filogeneza zwierząt tkankowych, ewolucja naczyniowych roślin lądowych, minerały 
i skały, życie na Ziemi – zarys dziejów, hodowle viwaryjne, ptaki Polski.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
19.05.2017 godzina: 09.00 | Rura Rubensa
Rura Rubensa jest rurą z szeregiem małych otworków wywierconych w górnej części. Rurę napełnia się gazem i zapala się gaz wydostający 
się przez małe otworki. Za pomocą głośnika wytwarza się w  rurze stojącą falę dźwiękową, która uwidacznia się zmienną wysokością 
płomyków. W ten sposób widzimy, jaką długość posiadają fale dźwiękowe przy określonej częstotliwości dźwięku. Pokaz będzie skróconą 
wersją pełnej prezentacji przygotowaną na poniedziałek 22.05.2017 r.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki, sala 2011
Czas trwania :  25 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły podstawowe, szkoły 
gimnazjalne, szkoły średnie, dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Jan Kisielewski, tel. 85738 81 75, 
jankis@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Jan Kisielewski
Dodatkowe informacje :  Pokaz będzie powtarzany co pół godziny, 
czyli: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 – zapraszamy Wszystkich 
Ciekawskich!

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
19.05.2017 godzina: 09.00, 11.00 | Wahadło Foucaulta
Obserwujemy, że słońce wschodzi, wędruje po niebie i zachodzi. Skąd wiadomo, czy to słońce się porusza czy ziemia? Pokażemy skąd 
wiadomo co się faktycznie porusza wykonując słynne doświadczenie z wahadłem Faucaulta. Impreza przewiduje dyskusję w trakcie trwania 
pokazu, po której wybrani uczestnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki – korytarz przy głównym wejściu
Czas trwania :  20 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani

Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba prowadząca : prof. Krzysztof Szymański

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny,  Instytut Neofilologii
19.05.2017 godzina: 10.00 | Warsztaty fonetyczne dla uczniów gimnazjum: Bit, Beat or Bite?
Warsztaty fonetyczne mające na celu doskonalenie wymowy j. angielskiego w formie ćwiczeń, gier i zabaw. Część ćwiczeń odbywa się 
w laboratorium, gdzie uczestnicy mają możliwość nagrania i odsłuchania własnych wypowiedzi.

Białystok, Instytut Neofilologii, ul. Liniarskiego 3, s. 11, 20
Czas trwania :  90–120 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  30 osób

Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia
Osoba do kontaktu :  mgr Agnieszka Jelska‑Cydzik, abi@piasta.pl
Osoba prowadząca : mgr Agnieszka Jelska‑Cydzik, studenci Instytutu 
Neofilologii
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Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  Zespół Lektorów 
Języka Angielskiego
19.05.2017 godzina: 11.00 | Story telling – active listening
Warsztat z aktywnym udziałem uczestników, poświęcony słuchaniu, następnie opowiadaniu i aktywnemu słuchaniu anegdot

Kampus UwB, budynek Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Ciołkowskiego 1 M , s. 2010
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, młodzież
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Marzena Lubaszewska, m.lubaszewska@uwb.edu.pl, 
tel. 696 955 882
Osoba prowadząca : mgr Marzena Lubaszewska
Dodatkowe informacje :  Proszę zarezerwować udział w warsztacie do dnia 
18.05: m.lubaszewska@uwb.edu.pl, telefoniczne: 696955882.

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Matematyki i Informatyki
19.05.2017 godzina: 12.15 | Dowodzenie twierdzeń w różnych systemach geometrycznych
Podczas wykładu omówione zostaną różne techniki dowodzenia twierdzeń, a dobrane przykłady pozwolą uczestnikom zapoznać się z pod-
stawami geometrii na sferze i porównać ją ze znaną już uczniom geometrią na płaszczyźnie.

Białystok, kampus UwB, budynek Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Ciołkowskiego 1M, sala 1056 (aula na parterze)
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  200

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr Anna Rybak, 603100306, 
a.rybak@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Rybak

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomiczno‑Informatyczny w Wilnie; Koło  
Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka; Koło Naukowe Studentów Europeistyki 
im. R. Schumana. Współorganizator Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”
19.05.2017 godzina: 16.00 | Chcę być przedsiębiorcą
Konkurs wiedzy społeczno‑ekonomicznej jest adresowany do uczniów klas X i XI szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Impreza 
ma na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej i na temat Unii Europejskiej oraz wzbudzanie zachowań przedsiębiorczych wśród starszej 
młodzieży szkolnej. Dodatkowo stwarza uczniom możliwość spotkania z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na Li-
twie. W ramach imprezy przewidziano spotkanie z przedsiębiorcą w formie prelekcji oraz część konkursową w formie testu zamkniętego. 
Zakres sprawdzanej wiedzy obejmuje 3 bloki tematyczne: WIEDZA Z ZAKRESU UE – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – EKONOMIA.

Vilnius, KALVARIJA G. 135, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB, s. 406
Czas trwania :  2 godz.
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia

Osoba do kontaktu :  dr Alina Grynia
Osoba prowadząca : dr Alina Grynia
Dodatkowe informacje :  Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie 
wiedzy ekonomicznej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  Zespół Lektorów 
Języka Angielskiego
19.05.2017 godzina: 17.00 | Konkurs piosenki obcojęzycznej
Zgłoszone osoby zaprezentują wybraną przez siebie piosenkę. Występ zostanie oceniony przez jury oraz przez widzów, którzy przyznają 
wyróżnienie publiczności

Kampus UwB, budynek Wydziału Chemii, ul. Ciołkowskiego 1J , sala 2006
Czas trwania :  w zależności od ilości uczestników – ok. 2 godz.
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  studenci, młodzież
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Weronika Rogaluk: weronikarogaluk@interia.pl, 
Róża Gajek: ejgajki@interia.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Hlebowicz‑Kozioł
Dodatkowe informacje :  Decyduje kolejność zgłoszeń. Dostępność imprezy: 
uczestnicy na podstawie zapisu, publiczność wstęp wolny



festiwal.umb.edu.pl 41Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
19.05.2017 godzina: 17.00 | Co jedzą sowy?
Uczestnicy warsztatów poznają menu sów.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1 J, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  dzieci
Limit uczestników :  14
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa
Dodatkowe informacje :  Zapraszamy dzieci w wieku 6 –10 lat.

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
19.05.2017 godzina: 17.00 | Zwiedzanie ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego 
im. prof. Andrzeja Myrchy
Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1 J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii;  
Wydział Prawa
19.05.2017 godzina: 17.00 | Zbrodnia to niesłychana… – odkryj tajemnice Kampusu UwB
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku kryje wiele tajemnic – odkryj z biologami i prawnikami jedną z nich. Zmierz się z pracą detektywa, 
odnajdź i przeanalizuj dowody z miejsca zbrodni. Dowiedz się jak wykorzystać DNA, odciski palców i butów, owady, pyłki roślin oraz inne 
ślady pozostawione na miejscu domniemanej zbrodni, do ujawnienia sprawcy zbrodni. Przyjdź jeśli nie boisz się, że znajdziesz się wśród 
podejrzanych!

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii UwB
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Elżbieta Bonda‑Ostaszewsla, tel. 85 738 84 22, 
elabonda@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Instytut Biologii (dr Elżbieta Bonda‑Ostaszewska, 
dr Agata Kostro‑Ambroziak, dr Bożena Kozłowska‑Szerenos, dr Marta Szal, 

mgr Aneta Adamczuk, mgr Magdalena Fiłoc, studenci z Koła Naukowego 
Biologów), Wydział Prawa (dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, 
dr Emilia Jurgielewicz‑Delegacz, studenci z Koła Naukowego Prawa Karnego 
i Kryminologii)
Dodatkowe informacje :  Co 25 minut pomiędzy 17:00 a 18:20 grę krymi‑
nalistyczną może rozpoczynać nowa grupa (składająca się z około 8 – 10 osób). 
Zadaniem każdej grupy jest odwiedzanie wszystkich stacji biologiczno‑kryminali‑
stycznych, gdzie uczestnicy będą rozwiązywali naukowe zagadki i przeprowadzali 
doświadczenia, które pozwolą odkryć tajemnicę Kampusu UwB.

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
19.05.2017 godzina: 17.00 | Nowa metoda ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego
Na wykładzie omówiona zostanie metoda ultraszybkiego zapisu informacji, przełomowe odkrycie której dokonano na Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu w Białymstoku. Metoda ta wykorzystuje wyłącznie ultrakrótkie impulsy laserowe oraz przezroczystą warstwę izolatora jako 
nośnik informacji. Spodziewamy się, iż dane w pamięciach komputerowych, dzięki tej metodzie, można będzie zapisać i odczytać znacznie 
szybciej niż w dotychczasowych pamięciach, a w dodatku zużywając rekordowo niską energię.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki, sala 2011
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
19.05.2017 godzina: 17.00 | Mentalne podróże w czasie u innych gatunków zwierząt
Wykład z zakresu nauk kognitywnych.

Instytut Chemii UwB (kampus), sala 2001
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr hab. Robert Poczobut, rpoczobut@gmail.com
Osoba prowadząca : dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

Uniwersytet w Białymstoku,  Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas  
Bialostocensis oraz Uniwersyteckie Centrum Kultury
19.05.2017 godzina: 18.00 | Modlitwa. Teatr powszechny – spektakl partycypacyjny
Zapraszamy na inspirowany „Czarnobylską modlitwą” spektakl Swietłany Aleksijewicz – rozmowę o książce z udziałem białostockich czytel-
ników. Spektakl „Modlitwa. Teatr powszechny” jest z założenia dziełem otwartym. Podczas warsztatów i prób poprzedzających przedstawie-
nie uczestnicy dokonują samodzielnego wyboru fragmentów z reportażu Aleksijewicz, dyskutują powody dokonanych wyborów. Wybranych 
fragmentów uczą się na pamięć, stając się w ten sposób ich Nosicielami i Głosicielami. Na scenie, przed wygłoszeniem wybranego fragmentu, 
opowiadają o powodach swojego wyboru. Na żywo mierzą się ze sobą (swoją tremą, emocjami, myślami), z tekstem i z zawartym w nim 
świadectwem – przeżyciem bohaterów książki, które w ten sposób staje się również ich własnym. Dzięki nim tekst ożywa, dzieje się „tu i teraz”, 
w ich doświadczeniu i wobec zgromadzonej publiczności. W ten sposób wyłania się ze spektaklu mozaikowy obraz człowieka, utkany z indywi-
dualnych, intymnych, zmultiplikowanych pamięci i przeżyć. Reżyser: Michał Stankiewicz, Kurator: Katarzyna Niziołek

Uniwersyteckie Centrum Kultury Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1N, Białystok
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  przedstawienie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  130
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Katarzyna Niziołek, tel. 85 745 75 27, 
katarzyna.niziolek@gmail.com
Osoba prowadząca : Katarzyna Niziołek

Dodatkowe informacje :  W spektaklu wykorzystywane są fragmenty 
reportażu Swietłany Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa. Kronika 
przyszłości” („Czernobylskaja modlitwa”) w tłumaczeniu Jerzego Czecha. 
Prawa autorskie do utworu reprezentuje w Polsce Agencja ADiT. Projekt 
„Modlitwa. Teatr powszechny” realizowany jest przez Fundację Uniwersytetu 
w Białymstoku Universitas Bialostocensis w ramach programu Pracowni 
Sztuki Społecznej we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Kultury.

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
19.05.2017 godzina: 18.00 | Zwiedzanie ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego 
im. prof. Andrzeja Myrchy
Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
19.05.2017 godzina: 18.30 | Czy oprócz człowieka inne zwierzęta również są samoświadome?
Wykład z zakresu nauk kognitywnych.

Czas trwania :  45
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  120

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr K. Gawryluk, k.gawryluk@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB
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Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
19.05.2017 godzina: 19.00 | Zwiedzanie ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego 
im. prof. Andrzeja Myrchy
Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1 J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Biologiczno‑Chemiczny
19.05.2017 godzina: 19.00 | Turniej chemiczny o puchar Marii Skłodowskiej‑Curie
Odlotowe chemiczne show.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2044
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Koło Naukowe Chemików „Pozyton”

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
19.05.2017 godzina: 20.00 | Amatorskie obserwacje astronomiczne
Białostocki oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii serdecznie zaprasza na wspólne obserwacje nocnego nieba w Kampusie 
Uniwersytetu w Białymstoku. O ile dopisze pogoda, spróbujemy zaobserwować Jowisza wraz z jego największymi księżycami oraz najja-
śniejsze dostrzegalne z miasta obiekty mgławicowe.

ul. Ciołkowskiego 1k, Kampus UwB, Plac Syntezy
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Łukasz Wołyniec, lukaszpiotr@gmail.com
Osoba prowadząca : mgr Łukasz Wołyniec

Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  Zespół Lektorów 
Języka Angielskiego
22.05.2017 godzina: 08.00 | Can you tell the difference between British and American English?  
Wskazówki jak rozróżniać dwie wersje językowe: brytyjski angielski a amerykański angielski.
Celem warsztatu jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy o  różnicach w słownictwie, wymowie i gramatyce w brytyjskim i amerykańskim 
angielskim.

ul. Skłodowskiej 14, sala 610, VI piętro
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat

Odbiorca imprezy :  studenci, młodzież
Limit uczestników :  20 osób

Instytut Chemii UwB (kampus), ul. Ciołkowskiego 1K, sala 2001
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr hab. Robert Poczobut, rpoczobut@gmail.com
Osoba prowadząca : dr hab. Adriana Schetz, prof. US
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomii i Zarządzania
22.05.2017 godzina: 08.15 | Eksperyment ekonomiczny w praktyce
Zapraszamy wszystkich do udziału w warsztatach z zakresu projektowania i realizacji eksperymentów ekonomicznych. Warsztaty podzie-
lone będą na dwie części. Podczas pierwszej z nich uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą planowania eksperymentów ekonomicznych 
oraz ich realizacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z przykładami ciekawych eksperymentów w ekonomii oraz możliwościami ich wyko-
rzystania zarówno w pracy zawodowej, jak i naukowej. W drugiej części każdy z uczestników zaplanuje i zrealizuje własny eksperyment 
ekonomiczny. Dla najlepszych nagrody!

Białystok, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, s. 233
Czas trwania :  180 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  studenci
Limit uczestników :  15
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Anna Matel, a.matel@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Tomasz Poskrobko, mgr Anna Matel
Dodatkowe informacje :  Warsztat organizowany przez Koło Naukowe 
Ekonomii Eksperymentalnej

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
22.05.2017 godzina: 08.15 | CSI Białystok
Ujawnianie, pobieranie i zabezpieczanie śladów linii papilarnych. Badanie autentyczności banknotów i dokumentów testerami UV. Stoisko 
będzie dostępne dla uczestników wydarzeń organizowanych przez Wydział Prawa UwB w dniu 22 maja 2017 r.

Białystok, ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, foyer przy Auli
Czas trwania :  4 godz.
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 

84, 504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, dr Emilia 
Jurgielewicz‑Delegacz, Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii
Dodatkowe informacje :  Grupy zorganizowane uprzejmie prosimy 
o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową.

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Bożena Miśkiewicz, b.miskiewicz @uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Bożena Miśkiewicz

Dodatkowe informacje :  Zapisy na warsztaty drogą mailową 
b.miskiewicz @uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Pedagogiki i Psychologii
22.05.2017 godzina: 08.30 | Wyrażanie asertywnej krytyki
Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję rozbudować swoją wiedzę z zakresu skutecznego przebudowywania postaw i zachowań 
innych poprzez asertywną krytykę. Słuchacze dowiedzą się jakie komponenty powinna zawierać asertywna krytyka oraz będą mieli okazję 
rozwinąć swoje kompetencje uczestnicząc w warsztatach grupowych.

Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok, s. B 223
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Marcin Kolemba, marcin.kolemba@vp.pl
Osoba prowadząca : dr Marcin Kolemba
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
22.05.2017 godzina: 08.30 | Zniesławienie na dożynkach – symulacja rozprawy karnej
Symulacja rozprawy karnej, która będzie dotyczyła zniesławienia. Symulacja ma za zadanie przybliżyć publiczności zasady funkcjonowa-
nia sądu oraz tematykę prawa karnego materialnego.

Białystok, ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Aula
Czas trwania :  1 godz.
Rodzaj imprezy :  inne

Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
22.05.2017 godzina: 08.30, 10.00 | Turniej gry IP Master – zostań menadżerem ds. własności  
intelektualnej
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu zaprasza do wzięcia udziału w innowacyjnej grze planszowej IP Master, 
w której wcielisz się w rolę menadżera do spraw własności intelektualnej. Chroń rozwiązania i wiedzę swojego przedsiębiorstwa, wygrywaj 
spory sądowe oraz zostań mistrzem negocjacji. Dzięki grze IP Master dowiesz się jak wygląda zarządzanie własnością intelektualną 
przedsiębiorstwa w praktyce, odkryjesz najważniejsze strategie ochrony wiedzy i transferu technologii. Dodatkowo poznasz zagadnienia 
z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zapraszamy do wspólnej gry!

Białystok, ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, foyer przy Auli
Czas trwania :  50 minut
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły gimnazjalne, szkoły 
średnie, studenci, młodzież, nauczyciele
Limit uczestników :  20–25 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 84,
 504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Marcin Ejsmont – prezes Koła Naukowego Prawa 
Własności Intelektualnej Mediów i Internetu
Dodatkowe informacje :  Jedna rozgrywka trwa około 50 min. I tura gry – 
start gry o godz. 08:30, II tura – start gry o godz. 10:00.

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 84,
 504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl

Osoba prowadząca : Studenckie Koło Nauk Penalnych
Dodatkowe informacje :  Grupy zorganizowane uprzejmie prosimy 
o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową.

Uniwersytet w Białymstoku,  Biblioteka Wydziału Prawa UwB
22.05.2017 godzina: 09.00 | E‑źródła (elektroniczne bazy danych)
Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi korzystania z Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz Lex, Polskiej Bibliografii Prawniczej. 
Przyjdź jeżeli chcesz pozyskań nową wiedzę oraz zdobyć certyfikat!

Białystok, ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, p. 114
Czas trwania :  1 godz.
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, studenci, młodzież, nauczyciele
Limit uczestników :  40
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Katarzyna Zabłocka, tel. 85 738 71 66, 
k.zablocka@uwb.edu.pl

Osoba prowadząca : Przedstawiciele Systemu Informacji Prawnej 
Legalis oraz Lex
Dodatkowe informacje :  Zapisy u mgr Katarzyny Zabłockiej lub bezpo‑
średnio w Bibliotece Wydziału prawa (p. 114). Godziny szkoleń: I grupa 
– 9:00–10:00, II grupa – 10:30–11:30, III grupa – 12:00–13:00,  
IV grupa – 13:30–14:30.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Wypadki drogowe w Polsce – wybrane aspekty kryminologiczne
W Polsce już od wielu lat badane są przyczyny oraz skala wypadków w komunikacji, a zbierane informacje pozwalają na opracowywanie 
programów i działań prewencyjnych, służących zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu rogowym. Na co zatem wskazują dane statystyczne, 
jak często w Polsce dochodzi do wypadku w komunikacji?

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2044
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Emilia Jurgielewicz‑Delegacz, Zakład Prawa 
Karnego i Kryminologii, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa UwB

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Odkrywanie chemicznego świata
„Odkrywanie chemicznego świata” to pokazy chemiczne dla dzieci ukazujące niezwykłość świata nauki poprzez zabawę i ciekawe ekspe-
rymenty. Dzięki różnego rodzaju eksperymentom dzieci zaczynają lepiej rozumieć otaczający nas świat. Doświadczenia z różnymi związ-
kami chemicznymi dające niesamowite i kolorowe efekty wykorzystują tym samym naturalną ciekawość dzieci oraz ich chęć poznawania 
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Kolorowa chromatografia – czyli jak to robią w CSI
Podczas zajęć laboratoryjnych dokonany zostanie rozdział mieszaniny barwnych substancji przy wykorzystaniu chromatografii kolumnowej. 
Uczestnicy poznają praktyczne i  teoretyczne aspekty tej często wykorzystywanej w  chemii metody. Chromatografia jest powszechnie 
używana do wykrywania i identyfikacji złożonych mieszanin związków organicznych, m.in. podczas analizy materiału dowodowego w kry-
minalistyce.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 1028
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Katarzyna Sidorowicz, dr Karol Wołosewicz

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Chemia barw i kolorów
„Chemia barw i kolorów” to zajęcia przygotowane dzieciom szkół podstawowych, którzy mają chęć pobawić się w laboratorium chemicz-
nym. Zajęcia zaplanowano w formie warsztatów. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyhodowania własnej roślinki chemicznej 
lub pobawienia się „światłami drogowymi”.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 3047
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  15
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Katarzyna Janicka, mgr Marcin Kruszewski

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Pierścienie Lieseganga – niesamowite twory
Celem doświadczenia jest zainteresowanie uczniów ciekawymi zjawiskami zachodzącymi wokół nas. Uczniowie biorą czynny udział w prze-
prowadzeniu doświadczeń, próbują wyjaśnić obserwowane zjawiska i opisać je.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 3060
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Jolanta Magnuszewska

i odkrywania. Dlatego eksperymenty chemiczne na  tych pokazach będą kolorowe, efektowne i  zabawne, bo przecież nauka i  zabawa 
to bardzo zgrana para.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2014
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Monika Wysocka‑Żołopa, dr Emilia Grądzka

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno ‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Jajko czy kura – chemia jajka
Uczestnicy będą mogli wykonać ciekawe doświadczenia chemiczne z użyciem części jajka kurzego: białka, żółtka oraz skorupki.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 1100
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Poznajemy porosty
Uczestnicy warsztatów będą mogli rozpoznawać porosty na podstawie form morfologicznych plech i grup siedliskowych. Dowiedzą się, że 
porosty są organizmami zmiennowodnymi. Będą mogli w prostych reakcjach testowych wykryć obecność kwasów porostowych. Zostaną 
zapoznani z wykorzystaniem porostów jako wskaźników zanieczyszczenia powietrza i metodą skali porostowej.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 3021
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  14

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Anna Matwiejuk, tel. 85 738 84 31, 
matwiej@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Matwiejuk, Paulina Chojnowska

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Bliskie spotkania z terrarystyką
Czy chcesz zaprzyjaźnić się z wężem lub jaszczurką? Taką okazję będziesz mieć w czasie naszych zajęć, kiedy opowiemy o hodowli zwierząt 
egzotycznych, ciekawych przystosowaniach oraz biologii gadów i owadów, które możesz hodować w domu.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Terraria w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Stanisław Płonowski, tel. 85 738 83 73, 
85 738 84 35, staplo@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Stanisław Płonowski

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Niebezpieczne zwierzęta i jak je hodować
Uczestnicy zajęć będą mogli zobaczyć zwierzęta, które wzbudzają w ludziach strach. Na wystawie pojawią się ptaszniki, skorpiony, czy 
węże. Dodatkowo dowiedzą się w jakich warunkach one żyją i jak te warunki zapewnić im w hodowli.

Białystok, ul. Ciołkowskiego 1J, terraria w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wystawa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Damian Pogodziński, d.pogodzinski@o2.pl
Osoba prowadząca : Karolina Pogodzińska, Damian Pogodziński

Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  14
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71,
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Agnieszka Wilczewska i Koło Naukowe 
Chemików „Pozyton”

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Rośliny ekstremalnych środowisk – jak je uprawiać w domu?
Podczas pokazu będzie można bliżej poznać rośliny mięsożerne: sposoby chwytania i trawienia ofiar, zasady uprawy tych roślin w warun-
kach domowych. Przedstawimy też ciekawą grupę roślin – oplątwy tzw. rośliny powietrzne, ich formy morfologiczne i sposób pobierania 
wody. Zademonstrujemy aranżacje z wykorzystaniem roślin owadożernych i oplątw.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, parter Instytutu Biologii – hol przy akwariach
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Małgorzata Lewoc, tel. 85 738 83 73, 
85 738 84 35, lewocm@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Malgorzata Lewoc
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Czy można spojrzeć bakterii w oczy?
Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak założyć własną hodowlę bakterii, obejrzą również hodowle będące podstawą badań laboratoryj-
nych. Dowiedzą się również, że niektóre bakterie mogą być „złe” ale też i mogą być dobre. Dodatkowo dowiedzą się jakie cechy posiadają 
bakterie i czy rzeczywiście można spojrzeć im w oczy. Zajęcia teoretyczne będą połączone z praktycznymi, gdzie będzie można wiele rzeczy 
dotknąć lub zobaczyć.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 3079
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Angelika Fiodor, tel. 85 738 83 59, 
angelikafiodor@gmail.com
Osoba prowadząca : mgr Angelika Fiodor, mgr Ida Laskowska

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Jak TO robią motyle
Na wykładzie będzie można się dowiedzieć więcej na temat zachowań rozrodczych motyli dziennych i ciem. Jak się odnajdują przedsta-
wiciele obu płci? Czy ubarwienie ma znaczenie, a może liczy się coś innego? Czy samce latają „z kwiatka na kwiatek”? Co robią samce, 
aby zapewnić sobie ojcostwo? W przypadku dobrej pogody (ciepło i słonecznie) planowana jest wycieczka w okolice w czasie której może 
uda się spotkać, któregoś z bohaterów wykładu. Jeśli aura nie będzie sprzyjać – warsztaty w czasie której będzie można zobaczyć m.in. 
żywe motyle i gąsienice.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 2003
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr hab. Marcin Sielezniew, tel. 85 738 84 19, 
marcins@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Marcin Sielezniew

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Kolorowy świat biochemii – od pirogalolu do purpurogaliny
Izolacja enzymów z komórek warzyw – nigdy tego nie robiłeś? Nic straconego! Przyjdź! Spróbuj! Zobacz na własne oczy! My organizujemy 
warsztat pracy, Ty robisz resztę! Udowodnij, że istnienie enzymów można pokazać w kolorowy sposób!

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 2083
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  14
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Aneta Zambrzycka, tel. 85 738 84 01, 
a.zambrzycka@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Magdalena Siemieniuk, mgr Urszula Czyżewska, 
Aneta Zambrzycka

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.00 | Akwaria biotopowe pięciu kontynentów
Jakie ryby żyją w rzece Kongo, a jakie w Amazonce i dlaczego nie należy tych ryb hodować razem? Czy ryby potrafią troszczyć się o swoje 
potomstwo? Jaka ryba jest „strzelcem wyborowym”, i czy są ryby, które spotkamy na lądzie? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas 
prezentacji hodowli akwaryjnych w Instytucie Biologii.

Bialystok, Kampus UwB, ul. Ciolkowskiego 1J, parter Instytutu Biologii – hol przy akwariach
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Koszewnik, tel. 85 738 80 28, 
85 738 84 35, ankosz@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Koszewnik
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,  
Zakład Lingwodydaktyki
22.05.2017 godzina: 09.00 | „W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę” – poznaj 
pasje znanych Rosjan
Spotkanie ma na celu zaprezentowanie zainteresowań, pasji znanych Rosjan

Białystok, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1 , s. 47
Czas trwania :  50 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły gimnazjalne, szkoły 
średnie, studenci
Limit uczestników :  25 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Marzanna Karolczuk , 
karolczuk.m@poczta.onet.pl
Osoba prowadząca : dr Marzanna Karolczuk, Agnieszka Andrejuk, 
Magdalena Dąbrowska, Marlena Firlus
Dodatkowe informacje :  W sprawie rezerwacji imprezy, prosimy o kontakt 
e‑mailowy: karolczuk.m@poczta.onet.pl

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny,  Instytut Neofilologii
22.05.2017 godzina: 09.00 | „Doświadczam, rozumiem, pamiętam”
Impreza ma charakter warsztatów językowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Inspirowana jest ona pedagogiką 
Marii Montessori, gdzie uczeń sam wybiera materiał, który chciałby opanować. Wszystkie proponowane zadania mają formę gier i zabaw 
językowych opartych na kształceniu zmysłów, a przeprowadzą je studenci filologii angielskiej.

Białystok, Instytut Neofilologii, ul. Liniarskiego 3, s. 19, 20
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, dzieci
Limit uczestników :  80 osób
Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia

Osoba do kontaktu :  mgr Ewelina Feldman‑Kołodziejuk, 
e.feldman@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Ewelina Feldman‑Kołodziejuk, studenci 
Filologii Angielskiej

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 09.00 | Zabawki fizyczne
Zabawki fizyczne nadają się idealnie do nauki fizyki, bowiem bawiąc uczą, a ucząc bawią. Impreza skierowana jest do uczniów i nauczy-
cieli. Na kilkunastu stanowiskach zgromadzone będą tzw. zabawki fizyczne w postaci prostych ale atrakcyjnych eksperymentów. Działanie 
każdej zabawki podlega prawom fizyki. Podyskutować można będzie między innymi na temat: Co widać we wnętrzu kalejdoskopu? Czy 
lewitacja wymaga wiedzy tajemnej? Zobaczyć np. kamień celtycki, model silnika, pijący ptak i wiele innych.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L,Wydział Fizyki, sala 2004
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  dzieci, młodzież
Limit uczestników :  15
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr hab. Ryszard Gieniusz, tel. 85 745 72 27, 

gieniusz@uwb.edu.p
Osoba prowadząca : mgr Mirosława Żuber, mgr Sławomir Żuber oraz 
uczniowie I LO, dr hab. Ryszard Gieniusz
Dodatkowe informacje :  Impreza może być powtórzona w godzinach: 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 09.00 | Komputerowo wspomagane dydaktyczne eksperymenty fizyczne
Prezentacja Regionalnego Laboratorium do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych LABFIZ. Eksperymenty fizyczne wspomagane kompu-
terowo. Pomiary zjawisk fizycznych z akustyki, mechaniki, elektryczności i innych z wykorzystaniem komputera.

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 1L 15-245 Białystok Sala 2021
Czas trwania :  45m/cyklicznie, start o pełnej godzinie: 
9, 10, 11, 12, 13, 14
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie

Limit uczestników :  16
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dobrog@uwb.edu.pl, tel. 85 728 81 88
Osoba prowadząca : Wojciech Dobrogowski
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 09.00 | Prezentacja elementów współczesnego oporządzenia żołnierza Wojska 
Polskiego
Mundur, hełm bojowy, karabin maszynowy – to tylko przykłady współczesnego oporządzenia żołnierza Wojska Polskiego, które zostaną 
zaprezentowane podczas wydarzenia. Ponadto wśród prezentowanego wyposażenia znajdą się również elementy współczesnego sprzętu 
wojskowego armii USA i Wielkiej Brytanii. Będzie to nie lada gratka dla wszystkich miłośników wojskowości. Widzowie będą mieli możli-
wość zadawania pytań pasjonatom współczesnych militariów. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Miejsce: Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki 1
Czas trwania :  120 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  120

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Piotr Popowski, sknhuwb@gmail.com
Osoba prowadząca : Piotr Popowski, sknhuwb@gmail.com

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Pedagogiki i Psychologii
22.05.2017 godzina: 09.00 | OKO W OKO Z ŻUBROZWIERZEM – zabawy z legendami Podlasia
Celem warsztatów jest: 1. Poznanie elementów kultury ludowej regionu Podlasia 2. Zapoznawanie z przyrodą Podlasia‑ Puszczą Biało-
wieską, Knyszyńską, magicznymi miejscami i postaciami, przedstawionymi w legendach regionu. 3. Rozwijanie kreatywności i twórczego 
myślenia. 4.Wykonywanie kwiatów z bibuły.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C 2.17
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, dzieci
Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Anna Józefowicz, tel. 698 868 701, 
annaola2002@wp.pl, mgr Agnieszka Sołbut, tel. 606 238 985, 

agnieszka_solbut@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Józefowicz, mgr Agnieszka Sołbut
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl. Rezerwacja 
na warsztaty jest przyjmowana do 17.05.2017 r.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB,  Koło Aktywnych  
Dydaktyków
22.05.2017 godzina: 09.00 | Projektowanie gier komputerowych
Warsztaty mają na  celu przedstawienie zróżnicowanego świata cyberrozrywki wraz z przybliżeniem uczestnikom zasad tworzenia gier 
komputerowych. Podczas warsztatów będą również poruszone kwestie edukacyjnych walorów gier komputerowych oraz ich rosnącej roli 
w nowoczesnym procesie edukacyjnym.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr A 111
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  24 osoby
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Karol Kowalczuk , tel. 505 625 682, 

karol.kow@interia.eu
Osoba prowadząca : dr Karol Kowalczuk, Katarzyna Diana Staśkiewicz, 
Kamila Borkowska, Monika Anuszkiewicz
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Dodatkowe informacje :    Prezentacja Regionalnego Laboratorium 
do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych LABFIZ. Eksperymenty fizyczne 
wspomagane komputerowo. Pomiary zjawisk fizycznych z akustyki, 

mechaniki, elektryczności i innych z wykorzystaniem komputera. Impreza 
trwa 45 minut cyklicznie co godzinę od godziny 9:00 do 15:00 (planowane 
6 spotkań).

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Studenckie Koło Naukowe 
Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej
22.05.2017 godzina: 09.00 | Tematyczna gra terenowa



festiwal.umb.edu.pl 51Uniwersytet w Białymstoku

Gra podzielona na sześć stacji. Wszystkie drużyny wykonują te same zadania, jednak każda robi to w innej kolejności (określone w Karcie 
Gry, którą zespoły otrzymują na początku zabawy). Gdy drużyna wykona zadanie, osoba obsługująca dany punkt potwierdza to podpisem 
lub pieczątką w polu odpowiadającemu numerowi zadania. Wygrywa zespół z największą liczbą punktów.

Białystok, ul. Świerkowa 20, teren całego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  24 osoby
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Agnieszka Dakowicz, anyzka.d@gmail.com, 
tel. 601 543 310

Osoba prowadząca : Patrycja Górska, Ewelina Ciecierska, Karolina 
Marianna Krajewska, Karolina Napora, Agnieszka Mędrek, Izabela Jóźwiak, 
Aleksandra Jaśniewicz, Paulina Szkaradzińska
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii;  
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 09.00 – 15.00 | Wystarczy włos by rozpoznać ssaka
Mikrofotografie wykonane w mikroskopie świetlnym i elektronowym skaningowym (SEM) pokazują szczegóły budowy włosów ludzkich 
oraz włosów okrywowych blisko 30 gatunków ssaków, zarówno dziko występujących w naszym regionie, jak i znanych zwierząt udomowio-
nych. Ciekawostką będą włosy mamuta wymarłego przed około 10 tysiącami lat.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, hol wejściowy Instytutu Biologii
Czas trwania :  cały dzień
Rodzaj imprezy :  wystawa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Leśniewska, joanles@uwb.edu.pl, 
tel. 85 738 83 57
Osoba prowadząca : dr Joanna Leśniewska, mgr Wiesław Mikucki, 
Kinga Rejmer, Alina Mścichowska
Dodatkowe informacje :  zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 09.00, 10.00, 11.00 | Fale wokół nas
Wykład zaprezentuje w formie eksperymentów pokazowych różnorodne zjawiska falowe, jakie możemy spotkać również w życiu codzien-
nym. Z wykorzystaniem fal mechanicznych i elektromagnetycznych, zademonstrowane zostaną efekty związane z odbiciem, załamaniem, 
dyspersją, interferencją, dyfrakcją i polaryzacją fal oraz efekt Dopplera.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki, sala 2011
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  150
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Krzysztof Gawryluk, tel. 85 738 81 98, 
k.gawryluk@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
Dodatkowe informacje :  Wykład będzie powtórzony o godz. 10:00 i 11:00

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 09.00–13.00 | Fotografie w XIX‑wiecznej technice mokrego kolodionu
W czasie spotkania, uczestnicy zapoznają się z najnowocześniejszym procesem fotochemicznym lat 50 XIX wieku, którym była fotografia 
kolodionowa. W  tej nowatorskiej dla XIX wieku technologii szklana płyta była preparowana przed każdą ekspozycją. Z  tego względu 
wszystkie etapy procesu będą realizowane podczas spotkania, co będzie stanowiło okazję do omówienia podstaw chemicznych fotografii. 
Uczestnicy zajęć będą mogli wykonać płytę światłoczułą, naświetlić ją, sporządzić negatyw i odbitkę stykową.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, hol wejściowy/dziedziniec
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71,
 joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Andrzej Górski, Paulina Laszuk
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
22.05.2017 godzina: 09.40 | Symulacja mediacji
Symulacja mediacji ma na celu pokazanie studentom i  licealistom jak wygląda przebieg postępowania mediacyjnego. Studenci wcielą 
się w rolę mediatora, skłóconych sąsiadów i ich pełnomocników. Jest to doskonała okazja, aby zobrazować co dzieje się za zamkniętymi 
drzwiami, bowiem postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Mediacja jest coraz bardziej powszechnym sposobem rozwiązywania konflik-
tów, jednak nie każdy do końca zdaje sobie sprawę jak to wygląda.

Białystok, ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Aula
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, 
młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  200
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 84,  
504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Koło Nauk Cywilistycznych
Dodatkowe informacje :  Grupy zorganizowane uprzejmie prosimy 
o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 09.45 | Chemia, czyli komnata skarbów
W komnacie stoi drewniany kufer, a w nim bezcenne klejnoty. Obok lustro, a na stoliku flakon z perfumami. Komnata skarbów? Tylko gdzie 
one tak naprawdę są? Tego dowiemy się podczas wykładu.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2044
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Izabella Jastrzębska

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.45 | Rośliny ekstremalnych środowisk – jak je uprawiać w domu?
Podczas pokazu będzie można bliżej poznać rośliny mięsożerne: sposoby chwytania i trawienia ofiar, zasady uprawy tych roślin w warun-
kach domowych. Przedstawimy też ciekawą grupę roślin – oplątwy tzw. rośliny powietrzne, ich formy morfologiczne i sposób pobierania 
wody. Zademonstrujemy aranżacje z wykorzystaniem roślin owadożernych i oplątw.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, parter Instytutu Biologii – hol przy akwariach
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Małgorzata Lewoc, tel. 85 738 83 73, 
85 738 84 35, lewocm@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Malgorzata Lewoc

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.45 | Akwaria biotopowe pięciu kontynentów
Jakie ryby żyją w rzece Kongo, a jakie w Amazonce i dlaczego nie należy tych ryb hodować razem? Czy ryby potrafią troszczyć się o swoje 
potomstwo? Jaka ryba jest „strzelcem wyborowym”, i czy są ryby, które spotkamy na lądzie? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas 
prezentacji hodowli akwaryjnych w Instytucie Biologii.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, parter Instytutu Biologii – hol przy akwariach
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Koszewnik, tel. 85 738 80 28, 
85 738 84 35, ankosz@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Koszewnik
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 09.45 | Bliskie spotkania z terrarystyką
Czy chcesz zaprzyjaźnić się z wężem lub jaszczurką? Taką okazję będziesz mieć w czasie naszych zajęć, kiedy opowiemy o hodowli zwierząt 
egzotycznych, ciekawych przystosowaniach oraz biologii gadów i owadów, które możesz hodować w domu.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, terraria w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. Andrzeja 
Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Stanisław Płonowski, tel. 85 738 83 73, 
85 738 84 35, staplo@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Stanisław Płonowski

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomii i Zarządzania
22.05.2017 godzina: 09.45 | Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – co to takiego?
Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę z  zakresu prowadzenia przedsięwzięcia w  ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. 
Poznają ograniczenia i zalety funkcjonowania w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Zdobędą wiedzę nt. zakresu pomocy 
ze strony instytucji otoczenia biznesu

Białystok, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, s. 201
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  studenci
Limit uczestników :  50
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Łukasz Siemieniuk, 
lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl
Osoba prowadząca : mgr Łukasz Siemieniuk
Dodatkowe informacje :  Warsztat organizowany przez Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomii i Zarządzania
22.05.2017 godzina: 09.45 | Oszczędzanie. Czy to ma sens?
Impreza będzie miała charakter warsztatów. W pierwszej części omówione zostaną rożne formy oszczędzania m.in.: lokaty, obligacje, 
polisy na życie z funduszem inwestycyjnym, fundusze. W części drugiej uczestnicy podzieleni na grupy będą dążyć do tego aby tak zainwe-
stować posiadane środki by uzyskać jak najwyższe zyski.

Białystok, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, s. 316
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Elżbieta Misiewicz, e.misiewicz@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Elżbieta Misiewicz

Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  Zespół Lektorów 
Języka Rosyjskiego
22.05.2017 godzina: 10.00 | Чаепитие
Zapoznanie uczestników imprezy z elementami kultury rosyjskiej. Zaznajomienie ich ze zwyczajem picia herbaty w Rosji. Przedstawienie 
znanych wyrobów, pochodzących z Rosji, takich jak gżel, chochłoma.

Białystok, ul. Skłodowskiej 14, sala 610, VI piętro
Czas trwania :  1,5 godz.
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Anna Kulik, tel. 501 922 362, 
annakulik123@gmail.com
Osoba prowadząca : dr Danuta Kosior, mgr Anna Kulik
Dodatkowe informacje :  Prosimy o zapisy mailowe na imprezę na adres 
annakulik123@gmail.com
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Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 10.00 | Ptaki Polski
Korzystając z programu komputerowego „Ptaki Polski” i dwóch infokiosków zakupionych z dofinansowaniem UE oraz okazów dermopla-
stycznych eksponowanych na  wystawie „Przyroda północno‑wschodniej Polski” uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych 
ptaków żyjących w naszym regionie.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 10.00 | Nie taki pająk straszny…
Pająków najczęściej boimy się lub brzydzimy. Warsztaty mają na celu przybliżenie tej grupy stawonogów. Na kilkunastu stanowiskach 
będzie można obejrzeć pod mikroskopem pospolite i rzadkie gatunki pająków żyjących w naszym kraju oraz dowiedzieć się jak one polują, 
poruszają się, zimują i czy są niebezpieczne dla ludzi. Prezentowane będą też duże pająki egzotyczne tzw. ptaszniki.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy, s. 0021
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  14

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Janusz Kupryjanowicz, tel. 85 738 73 22, 
kuprzool@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Janusz Kupryjanowicz

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 10.00 | Różnorodność przyrody
Podczas zwiedzanie uczestnicy zapoznają się z przyrodą naszego regionu. Zobaczą eksponaty zwierząt z ciepłych tropikalnych mórz oraz 
mroźnych rejonów polarnych, a także bogaty zbiór minerałów i skał prezentowanych na stałych wystawach Centrum. Ponadto na wystawie 
czasowej eksponowana jest oryginalna przyroda Madagaskaru.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wystawa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Kolorowa chromatografia – czyli jak to robią w CSI
Podczas zajęć laboratoryjnych dokonany zostanie rozdział mieszaniny barwnych substancji przy wykorzystaniu chromatografii kolumnowej. 
Uczestnicy poznają praktyczne i teoretyczne aspekty tej często wykorzystywanej w chemii metody. Chromatografia jest powszechnie używana 
do wykrywania i identyfikacji złożonych mieszanin związków organicznych, m.in. podczas analizy materiału dowodowego w kryminalistyce.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 1028
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Katarzyna Sidorowicz, dr Karol Wołosewicz
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Chemia barw i kolorów
„Chemia barw i kolorów” to zajęcia przygotowane dzieciom szkół podstawowych, którzy mają chęć pobawić się w laboratorium chemicz-
nym. Zajęcia zaplanowano w formie warsztatów. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyhodowania własnej roślinki chemicznej 
lub pobawienia się „światłami drogowymi”.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 3047
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  15
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Katarzyna Janicka, mgr Marcin Kruszewski

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Pierścienie Lieseganga – niesamowite twory
Celem doświadczenia jest zainteresowanie uczniów ciekawymi zjawiskami zachodzącymi wokół nas. Uczniowie biorą czynny udział w prze-
prowadzeniu doświadczeń, próbują wyjaśnić obserwowane zjawiska i opisać je.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 3060
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Jolanta Magnuszewska

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Odkrywanie chemicznego świata
„Odkrywanie chemicznego świata” to pokazy chemiczne dla dzieci ukazujące niezwykłość świata nauki poprzez zabawę i ciekawe ekspe-
rymenty. Dzięki różnego rodzaju eksperymentom dzieci zaczynają lepiej rozumieć otaczający nas świat. Doświadczenia z różnymi związ-
kami chemicznymi dające niesamowite i kolorowe efekty wykorzystują tym samym naturalną ciekawość dzieci oraz ich chęć poznawania 
i  odkrywania. Dlatego eksperymenty chemiczne na  tych pokazach będą kolorowe, efektowne i  zabawne, bo przecież nauka i  zabawa 
to bardzo zgrana para.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2014
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Monika Wysocka‑Żołopa, dr Emilia Grądzka

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Jajko czy kura – chemia jajka
Uczestnicy będą mogli wykonać ciekawe doświadczenia chemiczne z użyciem części jajka kurzego: białka, żółtka oraz skorupki.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 1100
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  14
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl, dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Agnieszka Wilczewska i Koło Naukowe Chemików 
„Pozyton”
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Niebezpieczne zwierzęta i jak je hodować
Uczestnicy zajęć będą mogli zobaczyć zwierzęta, które wzbudzają w ludziach strach. Na wystawie pojawią się ptaszniki, skorpiony, czy 
węże. Dodatkowo dowiedzą się w jakich warunkach one żyją i jak te warunki zapewnić im w hodowli.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, terraria w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. Andrzeja 
Myrchy
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wystawa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Damian Pogodziński, d.pogodzinski@o2.pl
Osoba prowadząca : Karolina Pogodzińska, Damian Pogodziński

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Fenotyp rozszerzony, pasożyty i parazytoidy
Dlaczego mysz przestaje bać się kota, ślimak przesiaduje na nasłonecznionym, otwartym terenie, pająk zmienia koncepcje architektonicz-
ne, mrówka spędza noc poza mrowiskiem albo adoptuje larwę motyla, mężczyźni są agresywni, a kobiety powodują wypadki samochodo-
we? A może wszystkiemu winne są pasożyty i parazytoidy?

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 2003
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, rodzice, 
nauczyciele
Limit uczestników :  150

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Agata Kostro‑Ambroziak, tel. 85 738 84 17, 
ambro@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Agata Kostro‑Ambroziak

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Jak TO robią motyle
Podczas zajęć będzie można się dowiedzieć więcej na temat zachowań rozrodczych motyli dziennych i ciem. Jak się odnajdują przedsta-
wiciele obu płci? Czy ubarwienie ma znaczenie, a może liczy się coś innego? Czy samce latają „z kwiatka na kwiatek”? Co robią samce, 
aby zapewnić sobie ojcostwo? W przypadku dobrej pogody (ciepło i słonecznie) planowana jest wycieczka w okolice w czasie której może 
uda się spotkać, któregoś z bohaterów wykładu. Jeśli aura nie będzie sprzyjać – warsztaty w czasie której będzie można zobaczyć m.in. 
żywe motyle i gąsienice.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, okolice Kampusu UwB (w przypadku słonecznej pogody) lub Instytut 
Biologii, s. 2013 ( w przypadku deszczowej pogody)
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  zajęcia terenowe
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr hab. Marcin Sielezniew, tel. 85 738 84 19, 
marcins@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Marcin Sielezniew

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Kolorowy świat biochemii – od pirogalolu do purpurogaliny
Izolacja enzymów z komórek warzyw – nigdy tego nie robiłeś? Nic straconego! Przyjdź! Spróbuj! Zobacz na własne oczy! My organizujemy 
warsztat pracy, Ty robisz resztę! Udowodnij, że istnienie enzymów można pokazać w kolorowy sposób!

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 2083
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  14
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Aneta Zambrzycka, tel. 85 738 84 01, 
a.zambrzycka@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Magdalena Siemieniuk, mgr Urszula 
Czyżewska, Aneta Zambrzycka
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Poznajemy porosty
Uczestnicy warsztatów będą mogli rozpoznawać porosty na podstawie form morfologicznych plech i grup siedliskowych. Dowiedzą się, że 
porosty są organizmami zmiennowodnymi. Będą mogli w prostych reakcjach testowych wykryć obecność kwasów porostowych. Zostaną 
zapoznani z wykorzystaniem porostów jako wskaźników zanieczyszczenia powietrza i metodą skali porostowej.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 3021
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  14

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Anna Matwiejuk, tel. 85 738 84 31, 
matwiej@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Matwiejuk, Paulina Chojnowska

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.00 | Krew nie woda – czyli co w żyłach płynie?
Uczestniczy zajęć będą mieli okazję zobaczyć jak wygląda i z czego zbudowana jest wyjątkowa, płynna tkanka – krew. Poznamy pod-
stawowe składniki krwi. Sprawdzimy jak trucizny… ale też i  woda wpływają na  tkankę krwi. Wcielimy się też w  rolę prawdziwego 
detektywa i zbadamy, czy czerwone ślady na podłodze w miejscu zbrodni to krew… czy tylko rozlany wcześniej sok malinowy? Wszystkie 
doświadczenia uczestnicy wykonają sami!

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 2021
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, 
młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Elżbieta Bonda‑Ostaszewska, tel. 85 738 84 22, 
elabonda@uwb.edu.pl, dr Sebastian Maciak, tel. 85 738 84 23, 
maciaks@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Elżbieta Bonda‑Ostaszewska, dr Sebastian Maciak

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomii i Zarządzania
22.05.2017 godzina: 10.00 | Euro, Korona czy złoto? – królewska uczta pysznych słodkości.
Wykład oraz zabawy grupowe wyjaśniające dzieciom istotę międzynarodowego pieniądza jakim jest Euro.

Białystok, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul.Warszawska 63, s. 318
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  dzieci
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr Agnieszka Piekutowska, kontakt@kem.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Agnieszka Piekutowska
Dodatkowe informacje :  Wykład organizowany przez Koło Ekonomii 
Międzynarodowej

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,  
Teatr NIEWIELKI
22.05.2017 godzina: 10.00 | Sztuka Anatolija Biełkina „Сказка о рыбке и рыбаке” (teatr studencki)
Sztukę autorstwa Anatolija Biełkina „Сказка о рыбке и рыбаке” przedstawią studenci filologii rosyjskiej: Anna Roszkowska, Katarzyna 
Pawłowicz, Justyna Stepańczuk, Joanna Obara, Angelika Wasiluk, Urszula Lipato, Sylwia Bondaruk i Jakub Andracki

Białystok, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1, aula, s. 94
Czas trwania :  50 minut
Rodzaj imprezy :  występ
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  brak
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  prof. W. Zaika, dr Olga Anchimiuk, 
anchimiuk.olga@o2.pl
Osoba prowadząca : Studenci filologii rosyjskiej, pod kierunkiem 
prof. W. Zaiki i dr. O. Anchimiuk
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii,  Zakład Języka  
Francuskiego,  Koło Kompetencji Interkulturowej
22.05.2017 godzina: 10.00 | Konkurs wiedzy o Francji
Celem konkursu jest przybliżenie kultury Francji licealistom z regionu. Przewidziany jest godzinny test, a także nagrody za pierwsze, drugie 
i trzecie miejsce.

Białystok, Instytut Neofilologii, Plac Uniwersytecki 1, s. 47
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  sara.wilkiewicz@gmail.com
Osoba prowadząca : mgr Sara Wilkiewicz oraz Koło Kompetencji 
Interkulturowej

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 10.00 | Wahadło Faucaulta
Obserwujemy, że słońce wschodzi, wędruje po niebie i zachodzi. Skąd wiadomo, czy to słońce się porusza czy ziemia? Pokażemy skąd 
wiadomo co się faktycznie porusza wykonując słynne doświadczenie z wahadłem Faucaulta.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki – korytarz przy głównym wejściu
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani

Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba prowadząca : prof. Krzysztof Szymański

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 10.00 | Życie na orbicie
Życie na orbicie to 45 minutowy wykład omawiający życie na stacji kosmicznej, problemy związane z brakiem normalnej grawitacji. Obok 
problemów z myciem włosów omówię wpływ braku grawitacji na organizm człowieka.

Białystok, Wydział Fizyki, ul. K. Ciołkowskiego 1L, Aula -> s. 2011
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Marek Nikołajuk, m.nikolajuk@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Marek Nikołajuk 

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 10.00 | Warsztat wyobraźni socjologicznej – niewidzialne miasta
Czy Białystok istnieje naprawdę? A  może między znajomymi ulicami i  podwórkami wznoszą się zupełnie inne, niewidzialne miasta? 
Warsztaty wyobraźni socjologicznej będą miały na celu sprawdzenie, w jaki sposób postrzegamy miejsca, w których na co dzień żyjemy.

Białystok, Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki 1, sala 35b
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  25 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Maciej Białous, maciej.bialous@gmail.com
Osoba prowadząca : dr Maciej Białous
Dodatkowe informacje :  Po wcześniejszym umówieniu mailowym 
(maciej.bialous@gmail.com)

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 10.00 | Poznaj swój region – najpiękniejsze miasteczka Podlasia
Podlasie jest regionem nie tylko wartościowym pod względem ekologicznym, ale także historycznym. Chcąc zachęcić uczniów do zapo-
znania się z najpiękniejszymi miasteczkami naszego województwa, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Historyków przygotowali 
zajęcia i warsztaty w trakcie, których ich młodsi koledzy poprzez zabawę uzyskają wiedzę o historii, kulturze, tradycjach, a nawet legendach 
podlaskich miasteczek.
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Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki 1
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  30 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Ewelina Dzieszuta, edzieszuta@gmail.com
Osoba prowadząca : Ewelina Dzieszuta, edzieszuta@gmail.com

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 10.00 | Rodzaje i dobór próby w badaniach marketingowych
Wykład poświęcony problematyce doboru próby.

Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki, sala 42
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Łukasz Kiszkiel, lukaszkiszkiel@gmail.com
Osoba prowadząca : dr Łukasz Kiszkiel

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Pedagogiki i Psychologii
22.05.2017 godzina: 10.00 | OMNIBUS
Gra terenowa, w której dwie drużyny biorą udział w rozgrywce prowadzonej na dużej planszy. Rolę „pionków” , które poruszają się po ma-
cie zastępują osoby z poszczególnych drużyn. Wygrywa ta, która jako pierwsza dojdzie do mety. Jednak jest to możliwe dzięki udzielaniu 
trafnych odpowiedzi na liczne pytania pojawiające się w grze.

Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok Plac wydziałowy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  zajęcia terenowe
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Katarzyna Diana Staśkiewicz, 
staskiewicz9600@gmail.com

Osoba prowadząca : Koło Aktywnych Dydaktyków, Wydział Pedagogiki 
i Psychologii UwB, Katarzyna Diana Staśkiewicz, Kamila Borkowska, Monika 
Anuszkiewicz
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509‑156‑428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Studenckie Koło Naukowe 
Socjologii Edukacji działające przy Zakładzie Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej
22.05.2017 godzina: 10.00 | Cyberprzemoc – Nie zgadzam się! Od dziś chcę być bezpieczny w sieci!
Impreza jest adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych. Z myślą o nich przygotowujemy warsztaty, które mają na celu zwiększenie 
wiedzy na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania komputera oraz internetu. W trakcie zajęć zaprezentujemy młodzieży 
zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwimy ich na  specyfikę problemu. Ponadto omówimy konsekwencje cyberprzemocy dla ofiar oraz 
sprawców, przedstawimy sposoby reagowania w wyżej opisywanych sytuacjach oraz wspólnie stworzymy zasady bezpiecznego i kultural-
nego korzystania z sieci.

Białystok, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, sala 207
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr Joanna Borowik, tel. 608 318 576, 
j.borowik@op.pl

Osoba prowadząca : Ewa Borowik, Karolina Poniatowicz, Adam 
Dembowski, Aleksandra Półtorzycka, Angelika Biłda, Ewa Kuźma, Karolina 
Jabłońska, Marlena Stasiełuk, Olga Koprowska, Paweł Niewczas
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl



festiwal.umb.edu.pl60 Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Centrum Dokumentacji Europejskiej,  Biblioteka 
Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
22.05.2017 godzina: 10.00 | Instytucje Unii Europejskiej
Wykład będzie traktował o instytucjach jako organach o różnej istocie i charakterze reprezentujących zróżnicowane interesy na poziomie 
Unii Europejskiej.

Białystok, ul. Akademicka 2, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
Czas trwania :  50 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Hanna Kościuch, tel. 85 73 88 269, 
h.kosciuch@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Tomasz Dubowski, Zakład Prawa 
Europejskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa UwB
Dodatkowe informacje :  Grupy zorganizowane uprzejmie prosimy 
o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową.

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 10.00, 11.00, 12.00 | Fizyka w grach komputerowych
Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane wybrane modele fizyczne, które mogą posłużyć jako podstawa gry komputerowej. Zostanie 
to zilustrowane działającymi grami komputerowymi, które powstały jako prace licencjackie na Wydziale Fizyki. Uczestnicy warsztatów 
będą mogli w dowolny sposób zmieniać parametry modelu i obserwować jak wpływa to na przebieg gry.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki, sala 2001
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  Tomasz Karpiuk, t.karpiuk@uwb.edu.pl, 
tel. 85 738 81 97

Osoba prowadząca : Tomasz Karpiuk
Dodatkowe informacje :  Impreza trwa 45 minut cyklicznie co godzinę 
od godziny 10:00 do 13:00 (planowane trzy spotkania). Jeśli będzie 
większe zainteresowanie możliwe będzie umówienie dwóch dodatkowych 
spotkań o 13:00 i 14:00. Proszę u potwierdzenie zainteresowania imprezą 
o wybranej godzinie telefonicznie lub mailowo.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Zakład Kulturoznawstwa
22.05.2017 godzina: 10.00 | Kultura DIY i drugie życie T‑shirta
W  trakcie warsztatów będziemy rozmawiać o  kulturze DIY. W dalszej kolejności obejrzymy prace artystów, projektantów oraz amato-
rów wykonane z materiałów wtórnych. Zainspirują nas one do wykreowania własnych projektów. Będziemy je tworzyć z przyniesionych 
na warsztaty starych koszulek typu T‑shirt.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C 2.1.7
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły 
średnie, studenci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  15 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Ewa Kępa, tel. 507 290 826, e.kepa@uwb.edu.pl

Osoba prowadząca : dr Ewa Kępa
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl.
 Na warsztaty proszę ze sobą zabrać nożyczki, igłę, stary T‑shirt w ciekawym 
kolorze oraz nici i mały arkusz filcu w kolorze zbliżonym do koloru 
podkoszulka.

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział FIzyki
22.05.2017 godzina: 10.00, 11.00, 12.00 | Robotyka dla każdego – Arduino
Zaprezentowane zostaną proste układy zbudowane na platformie Arduino oraz te bardziej zaawansowane. Zaproszeni są wszyscy ciekawi 
jak to działa i jak rozpocząć z tym zabawę, naukę... karierę zawodową! Będzie można spróbować własnych sił budując swój pierwszy układ 
elektroniczny na płytce stykowej, a następnie sterować nim z poziomu Arduino.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki, sala 1064
Czas trwania :  50 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat

Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 10.15 | Ludzkość potrzebuje marzycieli – w 150 rocznicę urodzin Marii  
Skłodowskiej‑Curie
Wykład ten przybliża publiczności sylwetkę znakomitej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej‑Curie. Pomaga on zrozumieć geniusz dwu-
krotnej laureatki Nagrody Nobla. Poznamy jej determinację i upór połączoną z niesłychaną wrażliwością i skromnością. Zobaczymy jak 
przewrotny bywa los i jaki był w stosunku do najsłynniejszej polskiej emigrantki. Jak wydarzenia historyczne i ustrój społeczno‑polityczny 
wpłynęły na  rozwój kariery tej uczonej. Intrygi, knowania, plotki, oczernienia – tej strony historii życia Marii Skłodowskiej‑Curie nie 
znaliście.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2044
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Iwona Misztalewska‑Turkowicz

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.15 | „Ludzie to nie wiedzą jaka siła drzemie w naturze” – czyli słów parę 
o antyoksydantach
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się co to są antyoksydanty. Jaki jest ich wpływ na organizm człowieka oraz dlaczego warto uzupełnić 
swoją dietę w produkty bogate w te związki. Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonają serię doświadczeń pozwalających 
na ocenę antyoksydacyjnego potencjału zawartego w kawie, herbacie i sokach. Wspólnie odpowiemy na pytanie co warto pić?...

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 2072
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  14
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr Ewa Olchowik‑Grabarek, tel. 85 738 84 02, 
ewaolch@uwb.edu.pl, dr Szymon Sękowski, tel. 85 738 84 02, 
s.sekowski@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Ewa Olchowik‑Grabarek, dr Szymon Sękowski

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Krzysztof Gawryluk, k.gawryluk@uwb.edu.pl, 
tel. 85 738 81 98
Osoba prowadząca : dr Krzysztof Gawryluk

Dodatkowe informacje :  W przypadku większego zainteresowania imprezą 
istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowych terminów w godzinach 
13:00–15:00.

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Matematyki i Informatyki
22.05.2017 godzina: 10.15 | O zbiorach z działaniami
W trakcie referatu zostaną omówione naturalne przykłady grup oraz pierścieni liczbowych. Uczestnicy wykładu będą mieli okazję poznać 
podstawy algebry abstrakcyjnej i tym samym spojrzeć na swoją wiedzę z zupełnie nowej, fascynującej perspektywy. Dowiedzą się oni, 
w jaki sposób natura znanych ze szkoły liczb wpływa na możliwość określenia na nich działań dwuargumentowych, innych niż klasyczne 
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zostanie również scharakteryzowany wpływ klasycznego dodawania liczb wymiernych 
na  strukturę mnożeń możliwych do  określenia na  pewnych podzbiorach zbioru tych liczb. Ponadto, w  sposób całkowicie elementarny 
zostanie udowodnione twierdzenie postulujące, że każde niezerowe, rozdzielne względem klasycznego dodawania mnożenie określone 
na zbiorze wszystkich liczb wymiernych zachowuje wszelkie znane ze szkoły podstawowej własności, tzn. jest przemienne, łączne oraz 
posiada odpowiednik jedynki.

Białystok, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 2048
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  70
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Mateusz Woronowicz, 
mworonowicz@math.uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Mateusz Woronowicz
Dodatkowe informacje :  Do zrozumienia wykładu wystarczy znajomość 
matematyki na poziomie pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Pedagogiki i Psychologii
22.05.2017 godzina: 10.15 | Matematyczna Akcja – Innowacja – w jaki sposób można zorganizować 
i wprowadzić innowację w szkole podstawowej?
Uczestnicy spotkania zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat organizowania innowacji na podstawie przykładów innowacji 
z zakresu edukacji matematycznej. Podczas zajęć odpowiemy sobie na pytania: Jakie dokumenty należy przygotować planując innowację 
w przedszkolu lub szkole podstawowej? Jak przebiega proces wdrażania i dokonania ewaluacji innowacji w praktyce? Jak w interesujący 
i oryginalny sposób przybliżyć dzieciom zagadnienia z edukacji matematycznej, mając na uwadze ich potrzeby rozwojowe?

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C 1.2
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, studenci, nauczyciele
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Monika Żak‑Skalimowska, m.zak@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Barbara Dudel, mgr Monika Żak‑Skalimowska, 
(Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej); Sandra Kadłubowska 

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Zespół Szkolno‑Przedszkolny w Fa‑
stach) Klaudia Radziwońska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła 
Podstawowa Nr 12 w Białymstoku) Agnieszka Mazerska (nauczyciel świetlicy,
 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku), Justyna Krajewska (nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa Nr 37 w Białymstoku)
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 10.30 | Ptaki Polski
Korzystając z programu komputerowego „Ptaki Polski” i dwóch infokiosków zakupionych z dofinansowaniem UE oraz okazów dermopla-
stycznych eksponowanych na  wystawie „Przyroda północno‑wschodniej Polski” uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych 
ptaków żyjących w naszym regionie.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.30 | Akwaria biotopowe pięciu kontynentów
Jakie ryby żyją w rzece Kongo, a jakie w Amazonce i dlaczego nie należy tych ryb hodować razem? Czy ryby potrafią troszczyć się o swoje 
potomstwo? Jaka ryba jest „strzelcem wyborowym”, i czy są ryby, które spotkamy na lądzie? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas 
prezentacji hodowli akwaryjnych w Instytucie Biologii.

Bialystok, Kampus UwB, ul. Ciolkowskiego 1J, parter Instytutu Biologii – hol przy akwariach
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Koszewnik, tel. 85 738 80 28, 
85 738 84 35, ankosz@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Koszewnik

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.30 | Bliskie spotkania z terrarystyką
Czy chcesz zaprzyjaźnić się z wężem lub jaszczurką? Taką okazję będziesz mieć w czasie naszych zajęć, kiedy opowiemy o hodowli zwierząt 
egzotycznych, ciekawych przystosowaniach oraz biologii gadów i owadów, które możesz hodować w domu.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1 J, terraria w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Stanisław Płonowski, tel. 85 738 83 73, 
85 738 84 35, staplo@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Stanisław Płonowski
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.30 | Rośliny ekstremalnych środowisk – jak je uprawiać w domu?
Podczas pokazu będzie można bliżej poznać rośliny mięsożerne: sposoby chwytania i trawienia ofiar, zasady uprawy tych roślin w warun-
kach domowych. Przedstawimy też ciekawą grupę roślin – oplątwy tzw. rośliny powietrzne, ich formy morfologiczne i sposób pobierania 
wody. Zademonstrujemy aranżacje z wykorzystaniem roślin owadożernych i oplątw.

Białystok, ul. Ciołkowskiego 1J, parter Instytutu Biologii – hol przy akwariach
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Małgorzata Lewoc, tel. 85 738 83 73, 
85 738 84 35, lewocm@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Malgorzata Lewoc

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Pedagogiki i Psychologii
22.05.2017 godzina: 10.30 | OKO W OKO Z ŻUBROZWIERZEM – zabawy z legendami Podlasia
Celem warsztatów jest: 1.Poznanie elementów kultury ludowej regionu Podlasia 2.Zapoznawanie z przyrodą Podlasia‑ Puszczą Białowie-
ską, Knyszyńską, magicznymi miejscami i  postaciami, przedstawionymi w  legendach regionu. 3.Rozwijanie kreatywności i  twórczego 
myślenia. 4.Wykonywanie kwiatów z bibuły.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C 2.17
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Anna Józefowicz, tel. 698 868 701, 

annaola2002@wp.pl, mgr Agnieszka Sołbut, tel. 606 238 985, 
agnieszka_solbut@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Józefowicz, mgr Agnieszka Sołbut
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Pedagogiki i Psychologii
22.05.2017 godzina: 10.30 | Studentem być, czyli dlaczego warto studiować
Celem warsztatu jest zapoznanie przyszłych studentów ze specyfiką procesu studiowania. Zajęcia będą miały charakter aktywizujący.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala A. 216
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, 
młodzież
Limit uczestników :  24 osoby
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr Alina Szwarc, tel. 604 578 623, 
a.szwarc@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Alina Szwarc
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Wydział Pedagogiki  
i Psychologii UwB,  Koło Aktywnych Dydaktyków
22.05.2017 godzina: 10.30 | Projektowanie gier komputerowych
Warsztaty mają na  celu przedstawienie zróżnicowanego świata cyberrozrywki wraz z przybliżeniem uczestnikom zasad tworzenia gier 
komputerowych. Podczas warsztatów będą również poruszone kwestie edukacyjnych walorów gier komputerowych oraz ich rosnącej roli 
w nowoczesnym procesie edukacyjnym.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr A 111
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  24 osoby
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Karol Kowalczuk, tel. 505 625 682, 

karol.kow@interia.eu
Osoba prowadząca : dr Karol Kowalczuk, Katarzyna Diana Staśkiewicz, 
Kamila Borkowska, Monika Anuszkiewicz
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
22.05.2017 godzina: 10.35 | Jak „wygląda” Sprawiedliwość?
Celem wykładu jest pokazanie, jak w różnych epokach historycznych i kulturach prawnych wyobrażano sobie personifikację idei sprawie-
dliwości. Omówione zostaną atrybuty, z którymi prezentowano Sprawiedliwość, począwszy od starożytności aż po czasy nowożytne. Zain-
teresowani będą mogli zobaczyć wizerunek Sprawiedliwości przedstawiony na obrazach, grafikach, witrażach, rzeźbach, czy też kopertach, 
kartach i znaczkach pocztowych.

Białystok, ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Aula
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 
84, 504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Krzysztof Szczygielski, Katedra Prawa 
Konstytucyjnego, Wydział Prawa UwB
Dodatkowe informacje :  Grupy zorganizowane uprzejmie prosimy 
o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 10.45 | Czy można spojrzeć bakterii w oczy?
Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak założyć własną hodowlę bakterii, obejrzą również hodowle będące podstawą badań laboratoryjnych. 
Dowiedzą się również, że niektóre bakterie mogą być „złe” ale też i mogą być dobre. Dodatkowo dowiedzą się jakie cechy posiadają bakterie i czy 
rzeczywiście można spojrzeć im w oczy. Zajęcia teoretyczne będą połączone z praktycznymi, gdzie będzie można wiele rzeczy dotknąć lub zobaczyć.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 3079
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Angelika Fiodor, tel. 85 738 83 59, 
angelikafiodor@gmail.com
Osoba prowadząca : mgr Angelika Fiodor, mgr Ida Laskowska

Uniwersytet w Białymstoku,  Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku 
– Instytut Biologii UwB
22.05.2017 godzina: 11.00 | Geny czy styl życia – czynniki determinujące podatność na nowotwory
Celem wykładu jest pokazanie znaczenia zdrowego stylu życia i potrzeby dbania o środowisko naturalne, by móc długo żyć w dobrym zdrowiu. Zo-
staną przytoczone najnowsze dane literaturowe pokazujące, że zaledwie 10–30% ryzyka zachorowania na nowotwory zależy od tła genetycznego, 
podczas gdy 70–90% jest determinowane tym, co i jak robimy. Zwrócona też zostanie uwaga na rolę diagnostyki molekularnej w trosce o zdrowie.

Instytut Biologii UwB, ul. Ciołkowskiego 1J (kampus UwB), Aula 2003
Czas trwania :  50 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  120

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Hanna Kościuch, tel. 85 73 88 269,  
h.kosciuch@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 11.00 | Różnorodność przyrody
Podczas zwiedzania uczestnicy zapoznają się z przyrodą naszego regionu. Zobaczą eksponaty zwierząt z ciepłych tropikalnych mórz oraz 
mroźnych rejonów polarnych, a także bogaty zbiór minerałów i skał prezentowanych na stałych wystawach Centrum. Ponadto na wystawie 
czasowej eksponowana jest oryginalna przyroda Madagaskaru.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wystawa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa
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Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 11.00 | Ptaki Polski
Korzystając z programu komputerowego „Ptaki Polski” i dwóch infokiosków zakupionych z dofinansowaniem UE oraz okazów dermopla-
stycznych eksponowanych na  wystawie „Przyroda północno‑wschodniej Polski” uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych 
ptaków żyjących w naszym regionie.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 11.00 | Kolorowa chromatografia – czyli jak to robią w CSI
Podczas zajęć laboratoryjnych dokonany zostanie rozdział mieszaniny barwnych substancji przy wykorzystaniu chromatografii kolumnowej. 
Uczestnicy poznają praktyczne i  teoretyczne aspekty tej często wykorzystywanej w  chemii metody. Chromatografia jest powszechnie 
używana do wykrywania i identyfikacji złożonych mieszanin związków organicznych, m.in. podczas analizy materiału dowodowego w kry-
minalistyce.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 1028
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Katarzyna Sidorowicz, dr Karol Wołosewicz

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 11.00 | Chemia barw i kolorów
„Chemia barw i kolorów” to zajęcia przygotowane dzieciom szkół podstawowych, którzy mają chęć pobawić się w laboratorium chemicz-
nym. Zajęcia zaplanowano w formie warsztatów. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyhodowania własnej roślinki chemicznej 
lub pobawienia się „światłami drogowymi”.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 3047
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  15
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Katarzyna Janicka, mgr Marcin Kruszewski

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 11.00 | Pierścienie Lieseganga – niesamowite twory
Celem doświadczenia jest zainteresowanie uczniów ciekawymi zjawiskami zachodzącymi wokół nas. Uczniowie biorą czynny udział w prze-
prowadzeniu doświadczeń, próbują wyjaśnić obserwowane zjawiska i opisać je.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 3060
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Jolanta Magnuszewska
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 11.00 | Jajko czy kura – chemia jajka
Uczestnicy będą mogli wykonać ciekawe doświadczenia chemiczne z użyciem części jajka kurzego: białka, żółtka oraz skorupki.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 1100
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  14
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Agnieszka Wilczewska i Koło Naukowe Chemików 
„Pozyton”

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 11.00 | Odkrywanie chemicznego świata
„Odkrywanie chemicznego świata” to pokazy chemiczne dla dzieci ukazujące niezwykłość świata nauki poprzez zabawę i ciekawe ekspe-
rymenty. Dzięki różnego rodzaju eksperymentom dzieci zaczynają lepiej rozumieć otaczający nas świat. Doświadczenia z różnymi związ-
kami chemicznymi dające niesamowite i kolorowe efekty wykorzystują tym samym naturalną ciekawość dzieci oraz ich chęć poznawania 
i  odkrywania. Dlatego eksperymenty chemiczne na  tych pokazach będą kolorowe, efektowne i  zabawne, bo przecież nauka i  zabawa 
to bardzo zgrana para.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2014
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Monika Wysocka‑Żołopa, dr Emilia Grądzka

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 11.00 | Pustynia Namib – piasek, morze i mgła
Celem wykładu jest pokazanie różnorodności świata roślin i zwierząt jednej z najstarszych pustyń świata – pustyni Namib w południowo-
‑zachodniej Afryce. Wykład omawia powstanie pustyni Namib, zróżnicowanie budowy geologicznej oraz ekstremalne warunki klimatyczne 
tam panujące. Słuchacze poznają gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla pustyni mgielnej, gatunki endemiczne i żywą skamienia-
łość – welwiczję przedziwną. Przedstawiane są także przystosowania zwierząt i roślin do życia w warunkach pustynnych.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 2060
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr hab. Anetta Borkowska, tel. 85 738 83 81, 
abork@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Anetta Borkowska

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 11.00 | Znaleziono ślady prochu?! Identyfikacja sprawców zdarzeń z użyciem 
broni palnej
W czasie wykładu zostaną omówione sposoby identyfikacji sprawców zdarzeń z użyciem broni palnej.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2044
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Namowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : podinsp. Wiktor Dmitruk biegły z zakresu chemii 
Zakładu Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 11.00 | Są, a jakoby ich nie było... Rzecz o neutrinach.
Wieszcz Adam (fizyk przecież z wykształcenia) tak rozpoczął swój wiersz „Toasty”: „Co by było wśród zakresu,/ Na który ludzie rzuceni,/ 
Bez światła, ciepła, magnesu/ I elektrycznych promieni?” Byłaby bieda i żeby strawestować innego, znacznie późniejszego poetę: zamar-
znięta dorożka, zamarznięty dorożkarz, zamarznięty koń. A co było bez innych promieni, bez neutrin ścigłych, które wszędzie są i puchem, 
piórkiem przedzierają się nieuchwytnie przez mile, ba...!, ich miliardy całe we Wszechświecie naszym. O tym będzie na wykładzie.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki, sala 2002
Czas trwania :  40 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły podstawowe, szkoły 
gimnazjalne, szkoły średnie, dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  40

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Jan Żochowski, tel. 85 738 82 01, 
j.zochowski@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Jan Żochowski

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Socjologii Edukacji 
i Gerontologii Społecznej, II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej 
w Białymstoku,  Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji działające przy Zakładzie Socjo‑
logii Edukacji i Gerontologii Społecznej
22.05.2017 godzina: 11.00 | Czy Białystok jest dobrym miejscem do życia? – plany migracyjne biało‑
stockiej młodzieży
W trakcie seminarium będą zaprezentowane wyniki badań dotyczące funkcjonowania młodzieży w Białymstoku i ich potencjalnych planów 
migracyjnych. Badania będą podstawą do dyskusji panelowej, w której weźmie udział młodzież i eksperci z miasta.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr A6
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Joanna Borowik, tel. 608 318 576, 

j.borowik@op.pl
Osoba prowadząca : dr Joanna Borowik
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 11.15 | Krew nie woda – czyli co w żyłach płynie?
Uczestniczy zajęć będą mieli okazję zobaczyć jak wygląda i z czego zbudowana jest wyjątkowa, płynna tkanka – krew. Poznamy pod-
stawowe składniki krwi. Sprawdzimy jak trucizny… ale też i  woda wpływają na  tkankę krwi. Wcielimy się też w  rolę prawdziwego 
detektywa i zbadamy, czy czerwone ślady na podłodze w miejscu zbrodni to krew… czy tylko rozlany wcześniej sok malinowy? Wszystkie 
doświadczenia uczestnicy wykonają sami!

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 2021
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, 
młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Elżbieta Bonda‑Ostaszewska, tel. 85 738 84 
22, elabonda@uwb.edu.pl, dr Sebastian Maciak, tel. 85 738 84 23, 
maciaks@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Elżbieta Bonda‑Ostaszewska, dr Sebastian Maciak

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 11.15 | „Ludzie to nie wiedzą jaka siła drzemie w naturze” – czyli słów parę 
o antyoksydantach
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się co to są antyoksydanty. Jaki jest ich wpływ na organizm człowieka oraz dlaczego warto uzupełnić 
swoją dietę w produkty bogate w te związki. Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonają serię doświadczeń pozwalających 
na ocenę antyoksydacyjnego potencjału zawartego w kawie, herbacie i sokach. Wspólnie odpowiemy na pytanie co warto pić?...

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 2072
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 11.20–12.50 | Gra – negocjacje międzynarodowe
Koło Nauk Politycznych zaprasza uczniów szkół średnich na  grę wprowadzającą w  świat międzynarodowych negocjacji. Każda osoba, 
która ma chęć poczuć się jak milioner, polityk czy też dyplomata ma szansę poznać strategie i sposoby prowadzenia pertraktacji podczas 
oferowanej przez nas symulacji.

Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki, sala 94 (Aula Główna)
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Anna Woszczenko, 
anna.alex.woszczenko@gmail.com
Osoba prowadząca : dr Wojciech Walczak
Dodatkowe informacje :  Dostępność imprezy: po uprzednim potwierdzeniu. 
Zapisy: kolonaukpolitycznych.uwb@gmail.com

Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  Zespół Lektorów 
Języka Rosyjskiego
22.05.2017 godzina: 11.30 | Чаепитие
Zapoznanie uczestników imprezy z elementami kultury rosyjskiej. Zaznajomienie ich ze zwyczajem picia herbaty w Rosji. Przedstawienie 
znanych wyrobów, pochodzących z Rosji, takich jak gżel, chochłoma.

Białystok, ul. Skłodowskiej 14, sala 610, VI piętro
Czas trwania :  1,5 godz.
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Anna Kulik, tel. 501 922 362, 
annakulik123@gmail.com
Osoba prowadząca : dr Danuta Kosior, mgr Anna Kulik
Dodatkowe informacje :  Prosimy o zapisy mailowe na imprezę na adres 
annakulik123@gmail.com

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 11.30 | Ptaki Polski
Korzystając z programu komputerowego „Ptaki Polski” i dwóch infokiosków zakupionych z dofinansowaniem UE oraz okazów dermopla-
stycznych eksponowanych na  wystawie „Przyroda północno‑wschodniej Polski” uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych 
ptaków żyjących w naszym regionie.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny,  Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
22.05.2017 godzina: 11.30 | Uczymy się mówić [?]
Zapraszamy na zajęcia w laboratorium językowym

Białystok, Budynek Instytutu Neofilologii UwB, ul. Liniarskiego 3, s. 24
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat

Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20

Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  14
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr Ewa Olchowik‑Grabarek, tel. 85 738 84 02, 
ewaolch@uwb.edu.pl, dr Szymon Sękowski, tel. 85 738 84 02, 
s.sekowski@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Ewa Olchowik‑Grabarek, dr Szymon Sękowski
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,  
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej
22.05.2017 godzina: 11.30 | Dlaczego Warłam Szałamow nie został współautorem „Archipelagu Gułag”?
Celem wykładu jest popularyzacja, przybliżenie różnych literackich świadectw doświadczenia łagrowego. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych!

Białystok, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1, s. 47
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, studenci
Limit uczestników :  30 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Weronika Biegluk‑Leś, weronika.les@gmail.com
Osoba prowadząca : dr Weronika Biegluk‑Leś
Dodatkowe informacje :  Prosimy o rezerwację e‑mailową, 
weronika.les@gmail.com

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Olga Anchimiuk, anchimiuk.olga@o2.pl

Osoba prowadząca : dr. O. Anchimiuk

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Pedagogiki i Psychologii
22.05.2017 godzina: 11.30 | OMNIBUS
Gra terenowa, w której dwie drużyny biorą udział w rozgrywce prowadzonej na dużej planszy. Rolę „pionków” , które poruszają się po ma-
cie zastępują osoby z poszczególnych drużyn. Wygrywa ta, która jako pierwsza dojdzie do mety. Jednak jest to możliwe dzięki udzielaniu 
trafnych odpowiedzi na liczne pytania pojawiające się w grze.

Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, Białystok Plac wydziałowy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  zajęcia terenowe
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Katarzyna Diana Staśkiewicz, 

staskiewicz9600@gmail.com
Osoba prowadząca : Koło Aktywnych Dydaktyków, Katarzyna Diana 
Staśkiewicz, Kamila Borkowska, Monika Anuszkiewicz
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
22.05.2017 godzina: 11.30 | Symulacja rozprawy sądowej „BEZ JEJ ZGODY – spór o aborcję”
Tematem symulacji rozprawy cywilnej będzie powództwo wrongful birth‑ bezprawne uniemożliwienie dokonania zabiegu przerwania ciąży 
będącej następstwem gwałtu. W rolę uczestników procesu wcielą się członkowie Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego 
Pro Humanae Vitae. Przed wydaniem wyroku publiczność będzie mogła uczestniczyć w dyskusji nad rozstrzygnięciem.

Białystok, ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Aula
Czas trwania :  1 godz.
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 84, 

504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Koło Naukowe Prawa Medycznego 
i Farmaceutycznego Pro Humanae Vitae
Dodatkowe informacje :  Grupy zorganizowane uprzejmie prosimy 
o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową.

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomii i Zarządzania
22.05.2017 godzina: 11.45 | Assesment Center
Assesment Center to bardzo znany sposób przeprowadzania rekrutacji w dużych korporacjach i polega na rozwiązywaniu zadań typowo 
branżowych oraz tych pobudzających myślenie, kreatywność i wymagających współpracy w grupie. Sekcja HR Studenckiego Koła Mene-
dżerów przygotowała państwu mini AC. Przyjdź do nas i dowiedz się czego możesz się spodziewać na rekrutacji

Białystok, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul.Warszawska 63, s. 318
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  konkurs

Odbiorca imprezy :  studenci
Limit uczestników :  30
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Uniwersytet w Białymstoku,  Naukowe Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej działające  
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
22.05.2017 godzina: 12.00 | Dziecinnie proste
Dawno, dawno temu płynął sobie czas ... zaraz, zaraz ... on płynął, płynie i nie zamierza przestać! To, co dla Ciebie jest przeszłością, dla 
Kogoś dzieje się tu i teraz. Za siedmioma górami, za lasami, a może tuż za rogiem... Czy bajki są tylko dla dzieci? Czy każdy pojmuje tak 
samo rzeczywistość, która go otacza? Otwórz oczy, popatrz, dostrzeż, poczuj, poddaj się, to nie boli, to DZIECINNIE PROSTE... Dziecinnie 
proste to spektakl w wykonaniu studentów z Naukowego Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej i wychowanków jednej z białostockich placówek 
resocjalizacyjnych, to nowa odsłona bajek dla dorosłych. Celem spektaklu jest ukazanie problemów dzisiejszych czasów, tj. nierówności 
społeczne, stygmatyzacja, odrzucenie, izolacja. Całość przedstawiona w sposób metaforyczny i z lekką dozą humoru.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C02
Czas trwania :  ok. 45 minut
Rodzaj imprezy :  przedstawienie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, 
nauczyciele
Limit uczestników :  300
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr Anna Chańko, chankoanna@gmail.com, 
tel. 794 374 646
Osoba prowadząca : mgr Anna Chańko
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 12.00 | Ptaki Polski
Korzystając z programu komputerowego „Ptaki Polski” i dwóch infokiosków zakupionych z dofinansowaniem UE oraz okazów dermopla-
stycznych eksponowanych na  wystawie „Przyroda północno‑wschodniej Polski” uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych 
ptaków żyjących w naszym regionie.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 12.00 | Różnorodność przyrody
Podczas zwiedzanie uczestnicy zapoznają się z przyrodą naszego regionu. Zobaczą eksponaty zwierząt z ciepłych tropikalnych mórz oraz 
mroźnych rejonów polarnych, a także bogaty zbiór minerałów i skał prezentowanych na stałych wystawach Centrum. Ponadto na wystawie 
czasowej eksponowana jest oryginalna przyroda Madagaskaru.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Natalia Kijek, skmenedzerow@gmail.com
Osoba prowadząca : Natalia Kijek

Dodatkowe informacje :  Konkurs organizowany przez Studenckie Koło 
Menedżerów

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 12.00 | Nie taki pająk straszny…
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Pająków najczęściej boimy się lub brzydzimy. Warsztaty mają na celu przybliżenie tej grupy stawonogów. Na kilkunastu stanowiskach 
będzie można obejrzeć pod mikroskopem pospolite i rzadkie gatunki pająków żyjących w naszym kraju oraz dowiedzieć się jak one polują, 
poruszają się, zimują i czy są niebezpieczne dla ludzi. Prezentowane będą też duże pająki egzotyczne tzw. ptaszniki.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy, s. 0021
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  14

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Janusz Kupryjanowicz, tel. 85 738 73 22, 
kuprzool@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Janusz Kupryjanowicz

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 12.00 | Jajko czy kura – chemia jajka
Uczestnicy będą mogli wykonać ciekawe doświadczenia chemiczne z użyciem części jajka kurzego: białka, żółtka oraz skorupki.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 1100
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  14
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Agnieszka Wilczewska i Koło Naukowe 
Chemików „Pozyton”

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 12.00 | Odkrywanie chemicznego świata
„Odkrywanie chemicznego świata” to pokazy chemiczne dla dzieci ukazujące niezwykłość świata nauki poprzez zabawę i ciekawe ekspe-
rymenty. Dzięki różnego rodzaju eksperymentom dzieci zaczynają lepiej rozumieć otaczający nas świat. Doświadczenia z różnymi związ-
kami chemicznymi dające niesamowite i kolorowe efekty wykorzystują tym samym naturalną ciekawość dzieci oraz ich chęć poznawania 
i  odkrywania. Dlatego eksperymenty chemiczne na  tych pokazach będą kolorowe, efektowne i  zabawne, bo przecież nauka i  zabawa 
to bardzo zgrana para.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2014
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Monika Wysocka‑Żołopa, dr Emilia Grądzka

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 12.00 | Chemia barw i kolorów
„Chemia barw i kolorów” to zajęcia przygotowane dzieciom szkół podstawowych, którzy mają chęć pobawić się w laboratorium chemicz-
nym. Zajęcia zaplanowano w formie warsztatów. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyhodowania własnej roślinki chemicznej 
lub pobawienia się „światłami drogowymi”.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 3047
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  15
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Katarzyna Janicka, mgr Marcin Kruszewski 

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 12.00 | Pierścienie Lieseganga – niesamowite twory
Celem doświadczenia jest zainteresowanie uczniów ciekawymi zjawiskami zachodzącymi wokół nas. Uczniowie biorą czynny udział w prze-
prowadzeniu doświadczeń, próbują wyjaśnić obserwowane zjawiska i opisać je.
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 12.00 | Kolorowa chromatografia – czyli jak to robią w CSI
Podczas zajęć laboratoryjnych dokonany zostanie rozdział mieszaniny barwnych substancji przy wykorzystaniu chromatografii kolumnowej. 
Uczestnicy poznają praktyczne i teoretyczne aspekty tej często wykorzystywanej w chemii metody. Chromatografia jest powszechnie używana 
do wykrywania i identyfikacji złożonych mieszanin związków organicznych, m.in. podczas analizy materiału dowodowego w kryminalistyce.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 1028
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Katarzyna Sidorowicz, dr Karol Wołosewicz

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Biologii
22.05.2017 godzina: 12.00 | Zwierzęta trujące a jadowite – fakty i mity
Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie są różnice pomiędzy zwierzętami jadowitymi a trującymi. Dowiedzą się skąd bierze się jad, czy trucizna 
zwierzęca oraz jak działa na organizm. Poznane będą jadowite i trujące gatunki zwierząt, również występujące w Polsce.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, Instytut Biologii, s. 2003
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  150

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Damian Pogodziński, d.pogodzinski@o2.pl
Osoba prowadząca : Damian Pogodziński

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny,  Instytut Neofilologii
22.05.2017 godzina: 12.00 | The World According to Laurie Anderson
The workshop will focus on developing English language skills and cultural awareness through interactive activities which will include text 
analysis, vocabulary development, translation as well as speaking. The input will be provided by a selection of readings by Laurie Anderson 
from the Stories from the Nerve Bible (1994).

Białystok, Instytut Neofilologii UwB, ul. Liniarskiego 3, s. 28
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Zdzisław Głębocki glebocki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Zdzisław Głębocki
Dodatkowe informacje :  Prosimy o kontakt e‑mailowy: glebocki@uwb.edu.pl 
lub anna.nosek@poczta.onet.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 12.00 | Doświadczenie Cavendisha
W czasie wykładu zaprezentujemy doświadczenie w którym pokażemy jak bardzo przyciągają się ciała pod wpływem oddziaływań grawi-
tacyjnych. Przy okazji wyznaczymy masę kuli ziemskiej.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki, sala 2011 (aula)
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani

Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba prowadząca : prof. Krzysztof Szymański

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 3060
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  12
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Jolanta Magnuszewska
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 12.00 | Doświadczenie Cavendisha
Zaprezentujemy jak silnie przyciągają się ciała pod wpływem oddziaływań grawitacyjnych. W czasie wykładu wykonamy eksperyment 
i pokazemy wyniki pomiarów ilościowych.

Wydział Fizyki, sala 1011
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani

Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba prowadząca : prof. Krzysztof Szymański

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki,  Instytut Matematyki
22.05.2017 godzina: 12.00 | Matematyk przy komputerze
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z metodami i algorytmami obliczeniowymi, stosowanymi przez matematyków w codzien-
nej pracy. Przy użyciu programów komputerowych rozwiązywane będą problemy algebraiczne, geometryczne oraz analityczne. Każdy 
uczestnik będzie miał możliwość zaprojektowania własnego problemu matematycznego i jego rozwiązania.

Białystok, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 1018
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  jednorazowo 15 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Tomasz Czyżycki (tomczyz@math.uwb.edu.pl)
Osoba prowadząca : dr Tomasz Czyżycki

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB,  Katedra Teorii  
Wychowania i Antropologii Pedagogicznej
22.05.2017 godzina: 12.00 | Elementy terapii tańcem i ruchem w pracy z grupą
Warsztat ma charakter szkoleniowy i jest skierowany do wszystkich zainteresowanych korzystaniem z tańca i ruchu w pracy wychowawczej/
profilaktycznej/terapeutycznej z grupą (dzieci, młodzieży, dorosłych).

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C 1.2
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  16–18 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Elżbieta Krysztofik‑Gogol, e.krysztofik@uwb.edu.pl

Osoba prowadząca : dr Elżbieta Krysztofik‑Gogol
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl.  
Uczestnicy powinni zadbać o wygodny strój oraz obuwie.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Akademickie Koło Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku
22.05.2017 godzina: 12.00 | Wiara i nauka – zerwane więzi
Wykład podejmuje zagadnienie współistnienia wiary i nauki. Czy więź pomiędzy nimi została trwale zerwana? Z jakimi pytaniami nie radzi 
sobie nauka? Czy wiara domaga się naukowych dowodów?

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C. 2.3
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, 
nauczyciele
Limit uczestników :  70 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Patrycja Marczak, tel. 513 991 055, 
patrycja.marczak93@gmail.com
Osoba prowadząca : Patrycja Marczak, Krzysztof Olechno
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 12.00, 13.00 | Arduino i druk 3D
Ostatnie dziesięciolecie to okres narodzin dwóch wielkich projektów RepRap i Arduino. Pierwszy z nich doprowadził do upowszechnienia 
wytwarzania oryginalnych obiektów trójwymiarowych w domu, pracy czy szkole. Drugi zaś znacząco uprościł implementację mikrokontro-
lerów, oferując sprzęt oparty na koncepcji otwartej architektury oraz przystępne, zintegrowane środowisko programistyczne. Przedmiotem 
wystąpienia będzie prezentacja urządzeń sterowanych za pomocą Arduino, w tym drukarka 3D i wydrukowane roboty z serii C.W.Tekla.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki, sala 2002
Czas trwania :  40 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie

Limit uczestników :  40
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba prowadząca : Cezary Walczyk

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 12.15 | Praca czy pasja ? – słów kilka, chemika o pszczołach
Przedmiotem wykładu będzie przybliżenie znaczenia pszczelarstwa w dzisiejszych czasach. Słuchacze zostaną zaznajomieni z tematyką 
pszczelarską oraz prozdrowotnymi i chemoprewencyjnymi właściwościami produktów pszczelich. „Dotknąć, poznać, zrozumieć”.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2044
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Marcin Kruszewski

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Zakład Edukacji Wizualnej
22.05.2017 godzina: 12.15 | Zwierzę na szaro
Od zarania dziejów człowiek przedstawiał zwierzęta, by wyrazić swoje emocje – szacunek, lęk, podziw. Jednym z najstarszych materiałów 
do tworzenia tych dzieł był węgiel. Poczynając od rysunków naskalnych w jaskiniach, do dnia dzisiejszego rysunek węglem pozostał naj-
starszą, tradycyjną metodą wyrazu artystycznego. Przeprowadzimy warsztaty grupowego rysunku zwierząt dzikich i domowych na dużych 
arkuszach szarego papieru pakowego węglem i kredą. Efekty warsztatów zaprezentujemy podczas ekspozycji w auli Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii podczas imprezy wydziałowej Festiwalu Nauki i Sztuki.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C 2.17
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  12 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr Dorota Świdzińska, tel. 662 120 501, 
dorothko@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Dorota Świdzińska
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 12.30 | Ptaki Polski
Korzystając z programu komputerowego „Ptaki Polski” i dwóch infokiosków zakupionych z dofinansowaniem UE oraz okazów dermopla-
stycznych eksponowanych na  wystawie „Przyroda północno‑wschodniej Polski” uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych 
ptaków żyjących w naszym regionie.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny,  Instytut Filologii Polskiej
22.05.2017 godzina: 12.30 | Hanna Krall i Ryszard Kapuściński. Mistrzowie polskiego reportażu 
literackiego
Celem wykładu, połączonego z  częścią multimedialną, będzie przybliżenie zwłaszcza początków reporterskich Hanny Krall i Ryszarda 
Kapuścińskiego; ich dróg zyskania popularności czytelniczej oraz odmienności sposobów patrzenia na rzeczywistość i projektów pisarskich

Białystok, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1, s. 47
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Katarzyna Sokołowska, sokolkat@interia.pl
Osoba prowadząca : dr Katarzyna Sokołowska

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
22.05.2017 godzina: 12.40 | Symulacja procesu rzymskiego
Podczas przedstawienia widzowie przeniosą się do  czasów starożytnych i  będą świadkami procesu rzymskiego. Studenci w  typowych 
dla tego okresu strojach i w humorystyczny sposób przybliżą współczesnym charakterystyczne elementy ówczesnego procesu, rolę stron 
procesowych oraz organów wydających wyrok. Przedstawienie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych.

Białystok, ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Aula
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  przedstawienie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły podstawowe, szkoły 
gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  200
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 84,
 504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury 
Antycznej
Dodatkowe informacje :  Grupy zorganizowane uprzejmie prosimy 
o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 12.45 | Chemia dopalaczy
Celem wykładu jest przedstawienie związków chemicznych najczęściej używanych jako dopalacze. Przedstawione będą zagrożenia zwią-
zane z ich zażywaniem oraz zaprezentowana zostanie statystyka zgonów po ich przedawkowaniu w Polsce i w województwie podlaskim.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2044
Czas trwania :  20 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71, 
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Agnieszka Płońska, opiekun naukowy dr Ewa 
Cieszyńska

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 13.00 | Różnorodność przyrody
Podczas zwiedzanie uczestnicy zapoznają się z przyrodą naszego regionu. Zobaczą eksponaty zwierząt z ciepłych tropikalnych mórz oraz 
mroźnych rejonów polarnych, a także bogaty zbiór minerałów i skał prezentowanych na stałych wystawach Centrum. Ponadto na wystawie 
czasowej eksponowana jest oryginalna przyroda Madagaskaru.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa
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Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 13.00 | Ptaki Polski
Korzystając z programu komputerowego „Ptaki Polski” i dwóch infokiosków zakupionych z dofinansowaniem UE oraz okazów dermoplastycznych ekspo-
nowanych na wystawie „Przyroda północno‑wschodniej Polski” uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych ptaków żyjących w naszym regionie.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 13.00 | Czarne dziury i astronomia fal grawitacyjnych
W wykładzie opowiemy o pierwszej bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych, która miała miejsce w roku 2015 i która zapoczątkowała 
nową dziedzinę astronomii obserwacyjnej: astronomię fal grawitacyjnych. Zaobserwowane wówczas fale grawitacyjne zostały wytworzone 
w czasie zderzenia dwóch potężnych czarnych dziur. Czarne dziury są być może najbardziej niezwykłymi obiektami istniejącymi we Wszech-
świecie. Będą one drugim, obok fal grawitacyjnych, bohaterem wykładu.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, sala 2011 (aula Wydziału Fizyki).
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  130

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Krzysztof Gawryluk, k.gawryluk@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Piotr Jaranowski

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 13.00 | Warsztat realizacji badań opinii przez Internet
Warsztaty, na których omówione zostanie dostępne oprogramowanie na otwartej licencji wraz z przykładem wykonania ankiety i mailingu 
we własnym kontrolowanym środowisku pracy.

Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki, sala 28.
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Zapisy na warsztat przez p.laskowski@uwb.edu.pl 
(liczy się kolejność zgłoszeń).
Osoba prowadząca : dr Piotr Laskowski

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 13.00 | Polskie koncepcje polityki wschodniej
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i Fundacja „Fontis et futura” zapraszają na debatę „Polskie koncepcje polityki wschodniej”.

Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki, Aula Wydziału
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  dyskusja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły podstawowe, szkoły 
gimnazjalne, szkoły średnie, studenci

Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Małgorzata Ocytko; m.ocytko@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Małgorzata Ocytko

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Koło Młodych Teoretyków 
Pedagogiki
22.05.2017 godzina: 13.00 | Debata oksfordzka, czyli o sztuce argumentacji
Celem projektu jest zapoznanie uczestników z istotą, zasadami i przebiegiem debaty oksfordzkiej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób 
poprawnie prowadzić skuteczną argumentację oraz będą mieli możliwość uczestnictwa w takiej debacie.
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno‑Chemiczny,  Instytut Chemii
22.05.2017 godzina: 13.05 | Azbest i jego szkodliwość
Celem wykładu jest zaprezentowanie azbestu z punku widzenia chemika oraz omówienie zagrożeń związanych z jego stosowaniem. Zwró-
cona zostanie uwaga na prawidłowe usuwanie i składowanie azbestu.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, Instytut Chemii, sala 2044
Czas trwania :  20 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Joanna Kotyńska, tel. 85 738 80 71,
joannak@uwb.edu.pl; dr Monika Naumowicz, tel. 85 738 80 71, 
monikan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Martyna Skorupska, opiekun naukowy dr Ewa 
Cieszyńska

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
22.05.2017 godzina: 13.20 | Kryminalne zagadki Podlasia
Wykład przeprowadzi osoba, która na co dzień zajmuje się problemem przestępczości na terenie naszego regionu. Opowie o najmroczniej-
szych zagadkach kryminalnych z obszaru całego województwa oraz o praktycznych aspektach swojej pracy.

Białystok, ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Aula
Czas trwania :  1 godz.
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 
84, 504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : Studenckie Koło Nauk Penalnych
Dodatkowe informacje :  Grupy zorganizowane uprzejmie prosimy 
o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr B 223
Czas trwania :  ok. 90 minut
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Tomasz Krynicki, tel. +48 798 778 789, 
krynicki.tomasz@gmail.com

Osoba prowadząca : Opiekunowie dr Katarzyna Szorc, dr Beata Kunat, 
Uczestnicy koła: Tomasz Krynicki, Anna Krauze, Ewa Kuczyńska, Aleksandra 
Sokólska, Anna Szydłowska, Paulina Szkaradzińsk,a Kinga Szczytkowska, 
Anna Wirkowska
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 13.30 | Ptaki Polski
Korzystając z programu komputerowego „Ptaki Polski” i dwóch infokiosków zakupionych z dofinansowaniem UE oraz okazów dermopla-
stycznych eksponowanych na  wystawie „Przyroda północno‑wschodniej Polski” uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych 
ptaków żyjących w naszym regionie.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 14.00 | Ptaki Polski
Korzystając z programu komputerowego „Ptaki Polski” i dwóch infokiosków zakupionych z dofinansowaniem UE oraz okazów dermopla-
stycznych eksponowanych na  wystawie „Przyroda północno‑wschodniej Polski” uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych 
ptaków żyjących w naszym regionie.
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Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 14.00 | Różnorodność przyrody
Podczas zwiedzanie uczestnicy zapoznają się z przyrodą naszego regionu. Zobaczą eksponaty zwierząt z ciepłych tropikalnych mórz oraz 
mroźnych rejonów polarnych, a także bogaty zbiór minerałów i skał prezentowanych na stałych wystawach Centrum. Ponadto na wystawie 
czasowej eksponowana jest oryginalna przyroda Madagaskaru.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Fizyki
22.05.2017 godzina: 14.00 | Rura Rubensa‑ wizualizacja fal dźwiękowych
Rura Rubensa jest rurą z szeregiem małych otworków wywierconych w górnej części. Rurę napełnia się gazem i zapala się gaz wydostający 
się przez małe otworki. Za pomocą głośnika wytwarza się w  rurze stojącą falę dźwiękową, która uwidacznia się zmienną wysokością 
płomyków. W ten sposób widzimy, jaką długość posiadają fale dźwiękowe przy określonej częstotliwości dźwięku.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1L, Wydział Fizyki, sala 2011
Czas trwania :  40 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Jan Kisielewski, tel. 85 738 81 75, 
jankis@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Jan Kisielewski

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Zakład Kulturoznawstwa
22.05.2017 godzina: 14.00 | Spektakl muzyczny „Niepokój, niepewność”. Piosenki Agnieszki Osieckiej 
w nowych aranżacjach
Praca nad spektaklem rozpoczęła się z okazji 80‑tych urodzin Agnieszki Osieckiej. Studenci, znający tylko nieliczne popularne piosenki 
z  tekstami artystki, mieli szanse poznać jej poezję, pracować nad własną interpretacją utworów, dyskutować o walorach estetycznych 
i filozoficznych tekstów. W efekcie powstał koncert piosenek aktorskich różnych kompozytorów do tekstów autorstwa Agnieszki Osieckiej 
wykonywanych przez z teatr studencki „Stukot”

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C02
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  koncert
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  200 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Mariola Wojtkiewicz, tel. 604 355 939, 
marwoj10@gmail.com
Osoba prowadząca : Zespół Artystycznego Koła Teatralnego „Stukot”
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej,  Instytut Filologii 
Wschodniosłowiańskiej
22.05.2017 godzina: 14.15 | Lekcja kleksografii
Zapraszamy na lekcję kleksografii, według wskazówek profesora Ambrożego Kleksa, a także pomysłów wykładowców z Wydziału Filo-
logicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W programie m.in. robienie kleksów, snucie fantastycznych opowieści o kleksowych postaciach 
i stworzeniach, zabawy językowe i literackie, oparte na twórczości Jana Brzechwy oraz innych pisarzy dla dzieci.

Białystok, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1, s. 47
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, dzieci
Limit uczestników :  25 osób

Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia
Osoba do kontaktu :  dr hab. Anna Nosek, anna.nosek@poczta.onet.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Anna Nosek, dr Weronika Biegluk‑Leś

Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy
22.05.2017 godzina: 14.30 | Ptaki Polski
Korzystając z programu komputerowego „Ptaki Polski” i dwóch infokiosków zakupionych z dofinansowaniem UE oraz okazów dermopla-
stycznych eksponowanych na  wystawie „Przyroda północno‑wschodniej Polski” uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych 
ptaków żyjących w naszym regionie.

Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. 
Andrzeja Myrchy
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Wiesław Mikucki, tel. 85 738 73 22, 
mikucki@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, 
mgr Monika Kurzawa

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Prawa
22.05.2017 godzina: 14.30 | Jak sfinansować studia – czy kredyt studencki jest dobrą alternatywą?
Wykład „Jak sfinansować studia – czy kredyt studencki jest dobrą alternatywą?” to  inicjatywa przeznaczona dla licealistów oraz stu-
dentów. Podczas wykładu zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące planowania budżetu domowego studenta, modeli finansowania 
studiów oraz form pozyskiwania dodatkowych środków na ten cel. Druga część wykładu zostanie poświęcona kredytom studenckim. W jej 
ramach zostaną przedstawione warunki pozyskania kredytu studenckiego, zasady korzystania z tego produktu finansowego oraz obowiązki 
kredytobiorcy związane ze spłatą kredytu.

Białystok, ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Aula
Czas trwania :  1 godz.
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, 
nauczyciele
Limit uczestników :  200
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr Anna Tywończuk‑Gieniusz, tel. 85 745 71 84, 
504 025 224, promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Paweł Czaplicki, Koło Naukowe Prawa 
Handlowego
Dodatkowe informacje :  Grupy zorganizowane uprzejmie prosimy 
o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową.

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomii i Zarządzania
22.05.2017 godzina: 15.00 | Projekt w pigułce
Projekty towarzyszą nam przez całe życie. Wiele jego etapów jest takim projektem, np.: studia, kariera zawodowa, ślub. Trzeba je skru-
pulatnie zaplanować, określić koszty, potrzeby materiałowe i ludzkie… Ten warsztat przybliży jedno z narzędzi pozwalające na lepszą 
systematyzację problemów, określanie celów projektowych oraz środków i kosztów. W ramach części wykładowej zaprezentowany zostanie 
jedno z narzędzi – matryca logiczna – w ramach modelu zarządzania projektami unijnymi. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniu, które 
pozwoli im lepiej zrozumieć realizację projektów europejskich. Pierwsza część (wykładowa) obejmuje prezentację multimedialną dotyczącą 
bieżącej perspektywy finansowej oraz narzędzia wykorzystywanego w trakcie identyfikacji i opracowywania projektu – matrycy logicznej. 
W drugiej części – ćwiczeniowej matrycę opracują sami uczestnicy na bazie ścieżki przyczyno‑skutkowej.
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 15.00 | Ludwik Zamenhof jakiego nie znacie!
Wykład poświęcony prezentacji postaci Ludwika Zamenhofa.

Miejsce: Wydział Historyczno-Socjologiczny, sala 108A
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB, 
walterz@hotmail.fr
Osoba prowadząca : dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB,  Zakład Pedagogiki 
Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych
22.05.2017 godzina: 15.30 | Mam pasję, jestem zdolny i kreatywny
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, ich celem będzie uruchomienie kreatywności uczestników w różnych sferach: poznawczej, mo-
tywacyjnej i behawioralnej. Będą to działania realizowane indywidualnie, jak i w małych 2–3 osobowych zespołach. W ramach warsztatu 
wykorzystane będę metody dydaktyki twórczości rozwijające zdolności i umiejętności twórczego myślenia (m.in. metody pokonywania 
sztywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania myślenia wyobrażeniowego i ciekawości poznawczej, rozwijania 
zdolności skojarzeniowych: transformacje, asocjacje, analogie i metafory). Treść poszczególnych ćwiczeń i zadań dotyczyć będzie rozpozna-
wania zdolności, talentów, pasji oraz zainteresowań, natomiast kreatywność uczestników w dzieleniu się swoimi „odkryciami” rozwijana 
będzie poprzez stymulowanie twórczej formy wypowiedzi.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C 1.6
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, 
młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  16 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Beata Kunat, 607215954, b.kunat@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Beata Kunat
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl. Zgłoszenia 
na warsztat przyjmowane są do dnia 15 maja 2017.

Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej, Zakład 
Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 
w Białymstoku
22.05.2017 godzina: 16.00 | Strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie
Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poznać stosowane przez siebie strategie w podejściu do sytuacji konfliktowych w rodzinie. Zostaną 
omówione mocne i słabe strony stosowanych strategii ze zwróceniem uwagi na to, co można zmodyfikować, aby pojawiające się sytuacje 
konfliktowe rozwiązywać w sposób zadowalający wszystkich członków rodziny.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr A209
Czas trwania :  4x45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr Andrzej Dakowicz 605534078, 
a.dakowicz@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Lidia Dakowicz, dr Andrzej Dakowicz
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl

Białystok, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul.Warszawska 63, s. 304
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Kamil Waligóra, kamilwaligora@tlen.pl

Osoba prowadząca : dr Anna Busłowska, mgr Kamil Waligóra
Dodatkowe informacje :  decyduje kolejność zgłoszeń, jednak nie później 
niż do 15 kwietnia br. należy przesłać e‑maila podając: imię, nazwisko, 
e‑mail, numer telefonu kontaktowego, uczelnię/organizację, a w tytule 
wiadomości: Projekty w pigułce – PFNiS2017
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 16.00 | Warsztaty KRAV MAGA
KRAV MAGA to system samoobrony i walki wręcz. Początkowo opracowany na potrzeby Sił Zbrojnych Izraela, a później przystosowany na potrzeby 
cywilne. Jest prosty i skuteczny, a ponadto przygotowuje do ataku, z którym możemy spotkać się na ulicy. Szkolenie rozpocznie się od krótkiego 
wprowadzenia do specyfiki systemu KRAV MAGA. Następnie instruktorzy przeprowadzą oparty na scenariuszu trening, podczas którego studenci 
zmierzą się z uzbrojonym w ostre narzędzia agresorem. Podczas szkolenia zostaną użyte atrapy noży. Szkolenie przeprowadzą profesjonalni instruk-
torzy z Podlaskiego Centrum United Krav Maga – Marcin Fiodorow i Dariusz Kulesza. Więcej informacji na stronie: http://kravmaga.bialystok.pl 
http://kravmaga.bialystok.pl/instruktorzy/ Organizatorzy: Koło Nauk Politycznych, Studenckie Koło Naukowe Historyków.

Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki 1, Aula Główna (s. 94)
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  zajęcia terenowe
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Anna Woszczenko, Ewelina Dzieszuta, 
Rafał Kazimierowicz; kolonaukpolitycznych.uwb@gmail.com bądź 
sknhuwb@gmail.com
Osoba prowadząca : Marcin Fiodorow i Dariusz Kulesza
Dodatkowe informacje :  Dostępność imprezy: po uprzednim potwierdzeniu

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 16.30 | Mi nomiĝas… Warsztat nauki języka esperanto
W tym roku przypada 100. rocznica śmierci najbardziej uhonorowanej osoby na świecie. Jest nią białostoczanin, twórca języka esperanto, 
Ludwik Zamenhof. To właśnie jego imieniem nazwana jest największa liczba ulic, placów, szkół, szpitali i innych memoriałów na całym świecie. 
Koło Naukowe Esperantystów przy Wydziale Historyczno‑Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich zainte-
resowanych na warsztaty o języku Esperanto. Po warsztatach będzie można zapisać się na bezpłatny kurs języka esperanto!

Miejsce: Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki 1, sala 108A.
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły podstawowe, szkoły 
gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, nauczyciele

Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba prowadząca : Edgar Filip Różycki
Dodatkowe informacje :  Wcześniejsze zapisy nie są konieczne.

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 16.30 | Tajemnice planet pozasłonecznych
Gabriel Murawski – jeden z pierwszych w Polsce astronomów‑amatorów, który zarejestrował planety pozasłoneczne metodą tranzytową, 
zaprasza na  fascynującą wycieczkę po nowoodkrywanych układach planetarnych. Podczas wykładu opowie zebranym gościom, w  jaki 
sposób odkrywamy planety krążące wokół innych gwiazd, czy samodzielnie możemy przeprowadzić ich obserwacje oraz przedstawi liczne 
ciekawostki astronomiczne związane z egzoplanetami.

Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki 1, sala 36b
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Gabriel Murawski, libmar96@gmail.com
Osoba prowadząca : Gabriel Murawski, libmar96@gmail.com

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno‑Socjologiczny
22.05.2017 godzina: 16.30 | Sztuka wystąpień publicznych
Jeżeli chcesz nauczyć się być przekonywującym w  każdej życiowej sytuacji to  właśnie znalazłeś miejsce dla siebie. Zapraszamy Cię 
na warsztaty z argumentacji i przemawiania publicznego, które poprowadzi dr Siergiej Naumow – trener International Debate Educational 
Association (IDEA) – międzynarodowego stowarzyszenia działającego na  rzecz promocji i  rozwoju idei debat na całym świecie. Mogą 
w nich uczestniczyć studenci wszystkich rodzajów i poziomów studiów oraz licealiści.

Wydział Historyczno-Socjologiczny, ul. Plac Uniwersytecki, sala 35b
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły podstawowe, szkoły 
gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, młodzież, nauczyciele

Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Siergiej Naumow, spbdebate@gmail.com
Osoba prowadząca : dr Siergiej Naumow
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki,  Instytut Informatyki
22.05.2017 godzina: 16.30 | Skompresuj swoje wspomnienia w „Full HD”
Warsztaty mają na celu przedstawienie metody skutecznej redukcji objętości plików wideo bez wizualnej straty jakości i umieszczaniu 
ich w różnego typu kontenerach multimedialnych, zależnie od używanej do odtwarzania platformy sprzętowo/programowej. Uczniowie 
poznają zastosowanie kodera X264 – darmowej, otwartej implementacji kodera H.264/MPEG‑4 AVC do kompresji strumieni o wysokiej 
rozdzielczości 720p/720i, 1080p/1080i.

Białystok, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 1018
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  15

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Adam Bonda, a.bonda@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Adam Bonda

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Zakład Kulturoznawstwa
22.05.2017 godzina: 17.00 | Muzyczne warsztaty multimedialne
Uczestnicy dowiedzą się i  nauczą, jak za  pomocą prostych programów komputerowych dostosować piosenki (nagrane za  wysoko lub 
za szybko) do możliwości wykonawczych dzieci.

Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr A 111
Czas trwania :  2x45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  13 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Dorota Pękacka, d.pekacka@uwb.edu.pl

Osoba prowadząca : mgr Dorota Pękacka
Dodatkowe informacje :  Impreza jest organizowana w ramach Dnia 
Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: 
dr Monika Zińczuk, tel. 509 156 428, monika_zinczuk@wp.pl.
Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o pracy na komputerze.

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomiczno‑Informatyczny w Wilnie UwB
24.05.2017 godzina: 12.00 | O komputerach bez komputerów
Przedstawione zagadnienia będą dotyczyły podstaw matematycznych informatyki, takich jak odkrywanie własności numeracji dwójkowej 
(binarnej), kodowanie informacji (liczby, znaki, litery, kolory), detekcja i korekcja błędów oraz zagadnienia związane z aspektem tech-
nicznym informatyki i wiedzą na temat zasad działania komputera. Zaprezentowane zadania będą wymagały od uczestników twórczego 
zaangażowania w komunikację, rozwiązywanie problemów i inne czynności umysłowe przy wykonywaniu zadań.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB, VILNIUS, KALVARIJŲ 135, s. 406
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  40

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Wiesław Półjanowicz, wpoljan@uwb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Wiesław Półjanowicz
Dodatkowe informacje :  Zapisy drogą mailową: e.zalesko@uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomiczno‑Informatyczny w Wilnie
24.05.2017 godzina: 14.30 | Metabolizm i jego wpływ na aktywność fizyczną oraz umysłową
Temat interesujący i aktualny na całym świecie. Uczestnicy dowiedzą się o tym co i w jaki sposób zaburza działalność gospodarki hormo-
nalnej w organizmie oraz jakim sposobem można ten proces opanować bez dużych inwestycji. Wykład otwarty.

Vilnius, KALVARIJŲ 135, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB
Czas trwania :  1,5 godz.
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  Bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Jerzy Lewko, tel. +37 068 562 686, 

jerzylewko@gmail.com
Osoba prowadząca : mgr Jerzy Lewko
Dodatkowe informacje :  Impreza jest kontynuacją programu przedstawio‑
nego na festiwalu w ubiegłym roku. W ramach festiwalu wszyscy chętni będą 
mogli skorzystać z możliwości dokonania badań za pomocą analizatora ciała. 
Terminy będą podane oddzielnie.
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Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Ekonomiczno‑Informatyczny w Wilnie
24.05.2017 godzina: 16.30 | 3/30/130 – prosta zasada na poprawę zdrowia
Zajęcia praktyczne w  terenie. Uczestnicy zapoznają się z  prostymi, ale nie mniej efektywnymi formami aktywności fizycznej (Nordic 
Wallking, TRX etc.).

Vilnius, KALVARIJŲ 135, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB,
Czas trwania :  1,5 godz.
Rodzaj imprezy :  zajęcia terenowe
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  Bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Jerzy Lewko, tel. +37 068 562 686, 
jerzylewko@gmail.com

Osoba prowadząca : mgr Jerzy Lewko
Dodatkowe informacje :  Zbiórka w budynku Wydziału Ekonomiczno‑
‑Informatycznego w Wilnie Impreza jest kontynuacją programu przedsta‑
wionego w ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W ramach 
festiwalu wszyscy chętni będą mogli skorzystać z możliwości dokonania 
badań za pomocą analizatora ciała. Terminy będą podane oddzielnie.
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Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej  
w Białymstoku,  Wydział Sztuki Lalkarskiej
20.05.2017 godzina: 10.00 | Spektakl dyplomowy
Spektakl dyplomowy studentów kierunku aktorstwo. Autorski spektakl węgierskiej reżyserki Katy Csato zrealizowany we współpracy z li-
tewską scenografką Julią Scuratovą, z muzyką Piotra Chocieja skierowany do widowni dziecięcej i familijnej.

Teatr Szkolny im. J. Wilkowskiego, Białystok, ul. Sienkiewicza 14
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  przedstawienie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły podstawowe, dzieci, 
rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  80
Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia

Osoba do kontaktu :  Wiesław Czołpiński, tel. 607 60 7695, 
wieslaw.czolpinski@gmail.com
Osoba prowadząca : prodziekan Katarzyna Siergiej
Dodatkowe informacje :  Szczegółowe informacje na stronie wydziału 
www. atb.edu.pl

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej  
w Białymstoku,  Wydział Sztuki Lalkarskiej
20.05.2017 godzina: 14.00 | Czarne nie są złe
Słuchowisko radiowe w reżyserii Waldemara Modestowicza, zrealizowane ze studentami trzeciego roku kierunku aktorstwo.

Teatr Szkolny im. J. Wilkowskiego Białystok ul. Sienkiewicza 14
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, nauczyciele
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia

Osoba do kontaktu :  Wiesław Czołpiński, tel. 607 60 7695, 
wieslaw.czolpinski@gmail.com
Osoba prowadząca : asystent Ewa Gajewska
Dodatkowe informacje :  Szczegółowe informacje na stronie wydziału
www. atb. edu.pl

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej  
w Białymstoku,  Wydział Sztuki Lalkarskiej
20.05.2017 godzina: 17.00 | Lalki stolikowe
Małe formy teatralne zrealizowane pod opieką dr Jacka Dojlidko ze studentami drugiego roku kierunku aktorskiego w ramach przedmiotu 
Lalka stolikowa.

Teatr Szkolny im. J. Wilkowskiego, Białystok, ul. Sienkiewicza 14, sala 216
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  60
Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia

Osoba do kontaktu :  Wiesław Czołpiński, tel. 607 60 7695, 
wieslaw.czolpinski@gmail.com
Osoba prowadząca : dr Jacek Dojlidko
Dodatkowe informacje :  Szczegółowe informacje na stronie wydziału
www. atb.edu.pl

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej  
w Białymstoku,  Wydział Sztuki Lalkarskiej
20.05.2017 godzina: 18.00 | Faust
Mała forma teatralna wg dramatu Tomasza Mana zrealizowana pod opieką pedagogiczną dr hab. Artura Dwulita ze studentami trzeciego 
roku kierunku aktorskiego w ramach przedmiotu Teatr Ożywionej formy.

Teatr Szkolny im. J. Wilkowskiego, Białystok, ul. Sienkiewicza 14
Czas trwania :  50 minut
Rodzaj imprezy :  przedstawienie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły średnie, studenci, 
młodzież, nauczyciele
Limit uczestników :  80
Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia

Osoba do kontaktu :  Wiesław Czołpiński, tel. 607 60 7695, 
wieslaw.czolpinski@gmail.com
Osoba prowadząca : asystent Agnieszka Makowska
Dodatkowe informacje :  Szczegółowe informacje na stonie wydziału
www. atb.edu.pl
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Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej  
w Białymstoku,  Wydział Sztuki Lalkarskiej
21.05.2017 godzina: 11.00 | Marwin
Mała forma teatralna zrealizowana pod opieką dr  hab.  Artura Dwulita ze  studentami trzeciego roku kierunku aktorskiego, w  ramach 
przedmiotu Teatr ożywionej formy.

Teatr Szkolny im. J. Wilkowskiego, Białystok, ul. Sienkiwicza 14, sala 216
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  przedstawienie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, dzieci, rodzice
Limit uczestników :  60
Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia

Osoba do kontaktu :  Wiesław Czołpiński, tel. 607 60 7695, 
wieslaw.czolpinski@gmail.com
Osoba prowadząca : asystent Agnieszka Makowska
Dodatkowe informacje :  Szczegółowe informacje na stronie wydziału
www.atb.edu.pl

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej  
w Białymstoku,  Wydział Sztuki Lalkarskiej
21.05.2017 godzina: 12.00 | Czarny Mary
Mała forma teatralna przygotowana pod opieką dr  hab.  Artura Dwulita ze  studentami trzeciego roku kierunku aktorstwo, w  ramach 
przedmiotu Teatr ożywionej formy.

Teatr Szkolny im. J. Wilkowskiego, Białystok, ul. Sienkiwicza 14, sala 214
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  przedstawienie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, dzieci, rodzice
Limit uczestników :  60
Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia

Osoba do kontaktu :  Wiesław Czołpiński, tel. 607 60 7695, 
wieslaw.czolpinski@gmail.com
Osoba prowadząca : asystent Agnieszka Makowska
Dodatkowe informacje :  Szczegółowe informacje na stronie wydziału
www. atb.edu.pl

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej  
w Białymstoku,  Wydział Sztuki Lalkarskiej
21.05.2017 godzina: 17.00 | Lalki stolikowe
Małe formy teatralne przygotowane pod opieką dr Jacka Dojlidko ze studentami drugiego roku kierunku aktorskiego w ramach przedmiotu 
Lalka stolikowa.

Teatr Szkolny im. J. Wilkowskiego, Białystok, ul. Sienkiewicza 14, sala 216
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  przedstawienie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, studenci, młodzież
Limit uczestników :  60
Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia

Osoba do kontaktu :  Wiesław Czołpiński, tel. 607 60 7695, 
wieslaw.czolpinski@gmail.com
Osoba prowadząca : dr Jacek Dojlidko
Dodatkowe informacje :  Szczegółowe informacje na stronie wydziału
www. atb.edu.pl

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej  
w Białymstoku,  Wydział Sztuki Lalkarskiej
21.05.2017 godzina: 18.00 | Faust
Mała forma teatralna zrealizowana pod opieką dr hab. Artura Dwulita ze studentami trzeciego roku kierunku aktorstwo, w ramach przed-
miotu Teatr ożywionej formy.

Tetar Szkolny im. J. Wilkowskiego, Białystok, ul. Sienkiewicza 14
Czas trwania :  50 minut
Rodzaj imprezy :  przedstawienie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, studenci, młodzież
Limit uczestników :  80
Dostępność imprezy :  na podstawie zaproszenia

Osoba do kontaktu :  Wiesław Czołpiński, tel. 607 60 7695, 
wieslaw.czolpinski@gmail.com
Osoba prowadząca : asystent Agnieszka Makowska
Dodatkowe informacje :  Szczegółowe informacje na stronie wydziału
www.atb.edu.pl
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Białostocki Park Naukowo‑Technologiczny
22.05.2017 godzina: I gr.: 8.30, II gr.: 9.45, III gr.: 11.00. | Aktywne warsztaty żywieniowe
Aktywne warsztaty żywieniowe dla dzieci klas II‑IV szkół podstawowych. Forma warsztatów: edukacja poprzez zabawę. Cele: budowanie 
zdrowych nawyków żywieniowych. Organizator: ZDROWE KIESZONKOWE. Ilość osób w grupie: do 30. Liczba grup: 3. Godziny rozpoczęcia 
warsztatów: 8.30, 9.45, 11.00.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, Białystok
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  3 grupy po 30 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  Joanna Czupryńska (Zdrowe Kieszonkowe), 
tel. 889 205 250
Osoba prowadząca : mgr Marta Konował, dietetyk.
Dodatkowe informacje :  Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zapisy telefonicznie pod numerem: 889 205 250.

Białostocki Park Naukowo‑Technologiczny
22.05.2017 godzina: 13.00 | Warsztaty rakietowe w BPN‑T
Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z budową i użytkowaniem prostych modeli rakiet. Korzystając z  instrukcji i  zestawów 
modeli do samodzielnego montażu, każdy będzie mógł skonstruować swoją własną kartonową rakietę wyposażoną w silnik. Na koniec 
własnoręcznie zbudowaną konstrukcję będzie można wysłać w „kosmos”. A wszystko to pod okiem instruktorów Polskiego Towarzystwa 
Rakietowego. Warsztaty skierowane są do dzieci szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i  licealnej, ale też do wszystkich zain-
teresowanych modelarstwem rakietowym. Oprócz dobrej zabawy, zajęcia uczą cierpliwości i  dokładności, mogą też wciągnąć w  świat 
kosmonautyki na dłużej. Jedne zajęcia to cztery godziny dobrej zabawy – od samodzielnej konstrukcji rakiety, aż po jej start.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, Białystok
Czas trwania :  4 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  60
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Barbara Supińska, tel. 85 722 20 56, 
b.supinska@bpnt.bialystok.pl

Osoba prowadząca : Instruktorzy Polskiego Towarzystwa Rakietowego
Dodatkowe informacje :  Obowiązują zapisy na warsztaty. Rejestrować 
można się na stronie internetowej www.bpnt.bialystok.pl. Zapisy zostaną 
uruchomione 1 kwietnia 2017 r. UWAGA! Dzieci poniżej 13 roku życia muszą 
przyjść na warsztaty z opiekunem!

Białostocki Park Naukowo‑Technologiczny
22.05.2017 godzina: 13.00 | Projekt w pigułce
Projekty towarzyszą nam przez całe życie. Wiele jego etapów jest takim projektem, np.: studia, kariera zawodowa, ślub. Trzeba je skru-
pulatnie zaplanować, określić koszty, potrzeby materiałowe i ludzkie… Ten warsztat przybliży jedno z narzędzi pozwalających na lepszą 
systematyzację problemów, określanie celów projektowych oraz środków i kosztów. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniu, które pozwoli 
im lepiej zrozumieć realizację projektów europejskich. Pierwsza część (wykładowa) obejmuje prezentację multimedialną dotyczącą bie-
żącej perspektywy finansowej oraz narzędzia wykorzystywanego w trakcie identyfikacji i opracowywania projektu – matrycy logicznej. 
W drugiej części (ćwiczeniowej) matrycę opracują sami uczestnicy na  bazie ścieżki przyczynowo‑skutkowej. Warsztat skierowany jest 
do osób w wieku 16–24; studentów, uczniów szkół średnich zainteresowanych tematyką środków europejskich; osób o niewielkiej wiedzy 
dotyczącej projektów europejskich (poziom początkujący).

Transferownia, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, Białystok
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Kamil Waligóra, kierownik Think Tanku BPN‑T, 
kamilwaligora@tlen.pl

Osoba prowadząca : dr Anna Busłowska, mgr Kamil Waligóra.
Dodatkowe informacje :  Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesłać do 15 kwietnia 2017 r. na 
adres kamilwaligora@tlen.pl, podając: imię, nazwisko, e‑mail, numer 
telefonu kontaktowego, uczelnię/organizację, a w tytule wiadomości: 
Projekty w pigułce – PFNiS2017.
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Białostocki Park Naukowo‑Technologiczny
22.05.2017 godzina: 16.00 | Photoshop – kreatywne projektowanie graficzne
Na warsztatach poznacie podstawowe techniki pracy z grafiką bitmapową, które w dzisiejszym świecie mogą być pomocne każdego dnia. 
Podczas zajęć przejdziecie przez 5 etapów projektowania fotomanipulacji, nauczycie się pracy z warstwami, maskowania i oświetlania. 
Szkolenie skierowane jest do osób, które nie miały dotychczas styczności z programem Adobe Photoshop.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, Białystok
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Barbara Supińska, tel. 85 722 20 56, 
b.supinska@bpnt.bialystok.pl

Osoba prowadząca : Tomasz Czech (Adobe Certified Instructor | Young 
Design Academy)
Dodatkowe informacje :  Obowiązują zapisy na warsztaty. Rejestrować 
można się na stronie internetowej www.bpnt.bialystok.pl. Zapisy zostaną 
uruchomione 1 kwietnia 2017 r.

Białostocki Park Naukowo‑Technologiczny
22.05.2017 godzina: 16.30 | Warsztaty Kids Design w Centroom
Zapraszamy dzieci na popularne i lubiane warsztaty Kids Design. Podczas tego niezwykłego workshopu każde dziecko same lub z małą 
pomocą prowadzących, stworzy przestrzenny przedmiot użytkowy. Każde zamieni się w twórczego designera! Dzieci będą mogły poczuć się 
jak prawdziwi projektanci! Warsztaty mają na celu zainteresować młodych uczestników tematyką designu oraz rozbudzić ich kreatywność 
i pomysłowość w tworzeniu. Wszystko z dbałością o estetykę, trendy, a przy tym w atmosferze zabawy. Dobrego smaku można się nauczyć 
– najlepiej zacząć już w dzieciństwie. Warsztaty przygotuje i poprowadzi architekt wnętrz Magdalena Koszczuk (Louba, www.louba.pl), 
która na co dzień pracuje w biurze coworkingowym Centroom, skąd wychodzą projekty jej autorstwa. Uczestnicy swoje przestrzenne formy 
zabiorą do domów po zakończeniu warsztatów. Preferowany wiek dzieci: 7–12 lat.

Centroom – biuro coworkingowe Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Sienkiewicza 9, Białystok
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  dzieci
Limit uczestników :  15
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  Ewelina Lewkowicz‑Żmojda (BPN‑T), tel. 533 553 204
Osoba prowadząca : Magdalena Koszczuk (Louba, www.louba.pl)
Dodatkowe informacje :  Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zapisy od 1 kwietnia 2017r., telefonicznie pod numerem
533 553 204.
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Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,  Wydział Nauk o Wychowaniu
23.05.2017 godzina: 09.00 | Czym jest przyjaźń?
Warsztat przeznaczony jest dla uczniów kl. I‑III. Podczas spotkania uczniowie postarają się rozwiązać sytuacje problemowe dotyczące 
przyjaźni oraz wyodrębnią cechy prawdziwego przyjaciela. Poprzez pracę w grupie otworzą się na potrzeby innych. Całokształt warsztatów 
opierać się będzie na umiejętności budowania dobrej atmosfery podczas zabawy.

NWSP w Białymstoku, ul. Hetmańska 8
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  25

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Izabela Kaczyńska 663 001 150, 
nwsp91@wp.pl
Osoba prowadząca : mgr Justyna Siomak‑Szymusiuk

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wydział Nauk o Wychowaniu,  
Zakład Bezpieczeństwa
23.05.2017 godzina: 10.00 | Linie papilarne i przestępca
Temat porusza kwestie związane z budową i właściwościami linii papilarnych człowieka oraz ich współczesne zastosowanie. Warsztaty 
pozwolą słuchaczom zorientować się w sposobach ujawniania i utrwalania śladów linii papilarnych.

NWSP w Białymstoku, ul. Hetmańska 8
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły średnie
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Izabela Kaczyńska 663 001 150, 
nwsp91@wp.pl
Osoba prowadząca : dr Grażyna Kędzierska

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,  Wydział Nauk Społecznych
23.05.2017 godzina: 10.00 | Bawmy się piłką z Kinder Coach
Celem zajęć jest zachęcenie dzieci przez profesjonalnych trenerów piłki nożnej z Akademii Piłki Nożnej „Hattrick” do aktywności ruchowej 
oraz pokazanie rodzicom jak w łatwy i przyjemny sposób odciągnąć nasze pociechy od telewizorów i komputerów. Piłka nożna wkompo-
nowana w atrakcyjny sposób w zabawy daje dzieciom ogrom radości oraz uczy przy okazji pewnych umiejętności już od najmłodszych lat. 
Pamiętajmy jak ważny w życiu jest prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny naszych dzieci . Na sport nigdy nie jest za wcześnie!

NWSP w Białymstoku, ul. Hetmańska 8
Czas trwania :  40 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  dzieci
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Izabela Kaczyńska, nwsp91@wp.pl, 
tel. 663 001 150
Osoba prowadząca : Mariola i Marcin Strzelińscy

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,  Wydział Nauk Społecznych
23.05.2017 godzina: 11.00 | Sensoplastyka dla smyka
Celem warsztatu jest rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci. Podczas zajęć dzieci będą mogły stworzyć swoją własną ciastolinę, 
którą zabiorą do domu. Każda ciastolina będzie miała swój kolor, a na koniec dzieci stworzą wspólny dywan sensoryczny.

NWSP w Białymstoku, ul. Hetmańska 8
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  25

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr izabela Kaczyńska, nwsp91@wp.pl, 
tel. 663 001 150
Osoba prowadząca : mgr Monika Siemieniuk
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Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,  Wydział Nauk Społecznych
23.05.2017 godzina: 11.00 | Kosmiczne Warsztaty – Wyprawa na Marsa z KochamRoboty
Chyba nie ma lepszej zabawy niż odkrywanie planet naszego Układu Słonecznego. Tym bardziej, jeżeli robimy to ze swoim robo‑przyjacielem. 
Tym razem odkryjemy Czerwoną Planetę. Podczas spotkania dzieci będą miały okazję zapoznać się z nowymi i  innowacyjnymi robotami, 
zobaczyć jak wygląda obrazowy język programowania poprzez wykonywanie przygotowanych misji oraz przede wszystkim doskonale spędzić 
czas na wspólnej zabawie. Zapraszamy wszystkie dzieci zafascynowane tematyką nowych technologii, kosmosu oraz te, które po prostu chcą 
się świetnie bawić. Zajęcia prowadzone będą przez trenerów z firmy KochamRoboty, która specjalizuje się w opracowywaniu i dostarczaniu 
programów nauczania do wprowadzania podstaw programowania w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wiek uczestników od 4 lat.

NWSP w Białymstoku, ul. Hetmańska 8
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  dzieci
Limit uczestników :  10

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Izabela Kaczyńska, tel. 663 001 150, 
nwsp91@wp.pl
Osoba prowadząca : Karol Krysztofiec

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,  Wydział Nauk Społecznych
23.05.2017 godzina: 12.00 | Poznanie samego siebie – droga do dobrego funkcjonowania w relacjach 
międzyludzkich
Natura to część Ciebie samego. Podczas warsztatów można będzie uzyskać odpowiedź na pytanie „W jaki sposób budować harmonijne relacje z ota-
czającym Cię światem przyrody?” Celem warsztatu jest edukacja, zabawa, poznanie perspektywy studiowania w NWSP, rozwój osobisty. Warsztaty 
przygotuje Koło Naukowe Przyjaciół Natury i Człowieka. Członkowie Koła studiują psychologię i pedagogikę oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

NWSP w Białymstoku, ul. Hetmańska 8
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Izabela Kaczyńska, nwsp91@wp.pl,
 tel. 663 001 150
Osoba prowadząca : dr Paweł Karpowicz oraz Koło Naukowe Przyjaciół 
Natury i Człowieka

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wydział Nauk Społecznych,  
Katedra Pedagogiki
23.05.2017 godzina: 12.00 | Piramida zdrowego żywienia
Warsztat przeznaczony dla uczniów klas II‑III, którego głównym celem jest poznanie piramidy zdrowego żywienia. Warsztaty mają poka-
zać młodym ludziom jak dbać o zdrowie, jakie produkty są zalecane w codziennej diecie, jakich unikać i dlaczego oraz jak dieta wpływa 
na rozwój uczniów. Podczas warsztatów zdrowe niespodzianki :)

NWSP w Białymstoku, ul. Hetmańska 8
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  20

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Izabela Kaczyńska, tel. 663 001 150, 
nwsp91@wp.pl
Osoba prowadząca : mgr Iwona Lewkowicz, mgr Izabela Kaczyńska
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Politechnika Białostocka,  Wydział Architektury
23.05.2017 godzina: 09.00 | Kolorowe domy
Tematem warsztatów „KOLOROWE DOMY” jest zabawa w architekta i przybliżenie dzieciom pracy projektanta oraz pojęć związanych z architek-
turą, architekturą wnętrz i architekturą krajobrazu. W trakcie zajęć mali architekci dowiedzą się m.in. czym różni się architektura od urbanistyki, 
co to jest rzut i elewacja budynku, jakie są podstawowe elementy domu, jego otoczenia i wnętrza. Postaramy się porozmawiać o przestrzeni, 
w której mieszkamy oraz zebrać wszystkie nasze przemyślenia i przedstawić je na własnoręcznie wykonanych makietach. Mając do dyspozycji 
kartonowe ściany domów, wspólnie zaprojektujemy wnętrza wraz z wyposażeniem, wymyślimy dekoracje, a także pobawimy się w architekta 
krajobrazu, projektując ich otoczenie i ogród, wykorzystując przy tym różne materiały, struktury i techniki plastyczne.

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, ul. Oskara Sosnowskiego 11
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  dzieci
Limit uczestników :  25
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr inż. arch. Magdalena Sulima, 
mssulima@poczta.onet.pl
Osoba prowadząca : dr Magdalena Sulima, inż. Monika Obrycka, 
inż. Karolina Wojtach, inż. Katarzyna Żukowska

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
23.05.2017 godzina: 09.00 | Lustrzana symetria
Łamigłówki geometryczne obrazujące pojęcie symetrii.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45A, sala 32C
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr inż. Rajmund Stasiewicz, 
r.stasiewicz@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Rajmund Stasiewicz
Dodatkowe informacje :  Grupy należy zgłaszać mailowo.

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
23.05.2017 godzina: cały dzień | Matematyka w obiektywie
Wystawa prac fotograficznych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nadesłanych na VI edycję konkursu matematyczno-
‑fotograficznego. Zdjęcia biorące udział w  konkursie powinny być artystycznym wyrażeniem pojęcia matematycznego, prawidłowości 
matematycznej, metaforą matematyczną lub żartem matematycznym.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45 A, hol przy sali 3C
Czas trwania :  cały dzień
Rodzaj imprezy :  wystawa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez ograniczeń

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr inż. Rajmund Stasiewicz, signum@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Rajmund Stasiewicz

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
23.05.2017 godzina: 08.30 | Matematyczna cytrynka
Uczestnicy warsztatów będą mogli przekonać się, że równania matematyczne wcale nie są nudne – za ich pomocą można przedstawiać 
powierzchnie o ciekawych kształtach, które mogą być inspiracją dla projektantów, grafików komputerowych, architektów. Odpowiednio 
przygotowane stanowiska komputerowe pozwolą na własne eksperymenty w tym zakresie. Czy istnieje równanie cytryny albo kapelusza? 
Na to i inne pytania odpowiemy w czasie warsztatów.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45A, sale 227, 216A
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Małgorzata Wyrwas, m.wyrwas@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Małgorzata Wyrwas, dr Krzysztof Piekarski
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Politechnika Białostocka,  Biblioteka Politechniki Białostockiej
23.05.2017 godzina: 09.00 – 14.00 | Biblioteka PB – strefa dobrego promieniowania!
Zapraszamy do zwiedzania jedynej takiej biblioteki technicznej w regionie. Uczestnicy wycieczki dowiedzą się co to jest „wolny dostęp”, 
do  czego służy „wrzutnia” oraz „selfcheck”. Zwiedzający zobaczą wystawę książek, poświęconą noblistce Marii Skłodowskiej‑Curie.  
Zapewniamy, że dobrego promieniowania w Bibliotece Politechniki Białostockiej nie zabraknie.

Białystok, ul. Zwierzyniecka 16, Budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia
Czas trwania :  40 minut
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  grupy od 5 do 20 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Gogiel‑Kuźmicka, a.gogiel@pb.edu.pl, 

tel. 85 746 93 21; mgr Katarzyna Rutkowska, k.rutkowska@pb.edu.pl, 
tel. 85 746 93 27
Osoba prowadząca : mgr Anna Gogiel‑Kuźmicka, mgr Katarzyna Rutkowska
Dodatkowe informacje :  Zapraszamy do zwiedzania Biblioteki Politechniki 
Białostockiej. Prosimy o wcześniejsze rezerwacje. Proszę o potwierdzenie 
udziału telefoniczne lub wiadomością e‑mail.

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
23.05.2017 godzina: 09.00, 09.20, 09.40 | Wyważanie dynamiczne wirników sztywnych
Zapoznanie z  budową oraz działaniem maszyn do  wyważania dynamicznego firmy Schenck. Prezentacja metod wyważania wirników 
sztywnych. Obsługa nowoczesnej maszyny sterowanej komputerem. Wykonywanie pomiarów, ich interpretacja i wizualizacja z wykorzy-
staniem oprogramowania maszyny i panelu dotykowego.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 522
Czas trwania :  20 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, 
tel. 571 443 058, a.mystkowski@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,  Katedra  
Zarządzania Produkcją
23.05.2017 godzina: 09.00–11.00 | Rozgrywki sportowe
Impreza da możliwość spędzenia wolnego czasu na Campusie Wydziału Zarządzania i nawiązania kontaktów towarzyskich wśród Studen-
tów Wydziału Zarządzania. Cel imprezy: wpływ sportu na rozwój fizyczny i naukowy.

Kleosin, ul. O.S. Tarasiuka 2, Campus Wydziału Zarządzania
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  studenci
Limit uczestników :  bez określonego limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr inż. Olga Orynycz, o.orynycz@pb.edu.pl, 
tel. 504 794 624
Osoba prowadząca : dr inż. Olga Orynycz

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
23.05.2017 godzina: 09.00–14.00 | Tarcie wokół nas
Pokaz sposobu wyznaczania współczynnika tarcia dla różnych par elementów, prezentacja rozkładu ciśnień w  łożysku ślizgowym przy 
różnych parametrach jego pracy.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 424
Czas trwania :  15 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr inż. Piotr Tarasiuk, tel. 571 443 077, 
p.tarasiuk@pb.edu.pl, dr inż. Grzegorz Mieczkowski, tel. 571 443 073, 
g.mieczkowski@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Piotr Tarasiuk, dr inż. Grzegorz Mieczkowski
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Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,  Katedra Organizacji 
i Zarządzania
23.05.2017 godzina: 09.15–11.00 | Skuteczny Lider
Celem warsztatu jest zainspirowanie słuchaczy do rozwijania umiejętności przywódczych. Uczestnicy zapoznają się z cechami skutecznego 
lidera i roli inteligencji emocjonalnej oraz zidentyfikują własny styl kierowania.

Kleosin, ul. O.S.Tarasiuka 2, sala nr 214 KF (budynek Filadelfia)
Czas trwania :  1 h 45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  studenci
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Joanna Samul, j.samul@pb.edu.pl, 
tel. 85 746 98 74
Osoba prowadząca : dr Joanna Samul

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki,  Fotoniki  
i Techniki Świetlnej
23.05.2017 godzina: 10.00 | Skutki przepływu prądów zwarciowych – eksperymenty laboratoryjne
Prąd zwarciowy przepływając w torach prądowych (szyny zbiorcze, aparaty elektryczne, przewody, kable) wywołuje w nich skutki cieplne, 
czyli gwałtowny wzrost temperatury mogący doprowadzić w skrajnych przypadkach nawet do zniszczenia (spalenia) urządzeń lub przewo-
dów. Dodatkowo przepływ dużych prądów w sąsiadujących ze sobą przewodach powoduje powstawanie dużych sił elektromagnetycznych 
działających na  te przewody. W  ramach zajęć przedstawione będą praktyczne badania laboratoryjne obrazujące cieplne i dynamiczne 
efekty przepływu prądów zwarciowych w poszczególnych elementach torów prądowych (przewody, szyny) a w szczególności pokazujące 
skutki niewłaściwego zaprojektowania urządzeń do pracy w warunkach zwarciowych.

Białystok, ul. Wiejska 45D, sala WE-012
Czas trwania :  30 – 45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Grzegorz Hołdyński, tel. 85 746 93 90, 
g.holdynski@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew Skibko

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
23.05.2017 godzina: 10.00 | Internetowa Liga Łamigłówkowa
Finał konkursu z nagrodami. Pojedynek uczestników, którzy zajęli najwyższe pozycje w rankingu w czasie 5 miesięcy trwania konkursu. 
Możliwy udział innych osób jednak bez możliwości zdobycia nagrody.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45A, sala 32C
Czas trwania :  120 minut
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr inż. Rajmund Stasiewicz, signum@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Rajmund Stasiewicz, dr inż. Krzysztof 
Piekarski
Dodatkowe informacje :  Informacja o konkursie pod adresem: signum.pb.bialy‑
stok.pl/index.php/konkursy‑1/15‑konkursy/liga‑internetowa/100‑lamiglowka

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,  Katedra Organizacji i Zarządzania
23.05.2017 godzina: 09.15–10.00 | Modelowanie strategiczne z programem Vensim
Celem warsztatów jest wprowadzenie do modelowania strategii bazującej na szkole analizy systemowej. Uczestnicy warsztatów poznają 
podstawy użyteczności programu Vensim w modelowaniu biznesowym.

Kleosin, ul. O.S. Tarasiuka 2
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Andrzej Pawluczuk, a.pawluczuk@pb.edu.pl, 
tel. 85 746 9820 (sekr. 7.30. – 15.30)
Osoba prowadząca : dr Andrzej Pawluczuk, Małgorzata Olchowik
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Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,  Katedra Technologii 
w Inżynierii i Ochronie Środowiska
23.05.2017 godzina: 10.00 (1 grupa), 11.00 (2 grupa), 12.00 (3 grupa) | Kolorowe eksperymenty
Dzieci z natury są ciekawe świata, poprzez zabawę doświadczają tego, co je otacza. Powinniśmy pobudzać tę ciekawość, pozwolić dzieciom, 
by same mogły odkrywać otaczający ich świat np. podczas eksperymentowania. Takie namacalne doświadczanie otoczenia zachęca dzieci 
do poznawania, odkrywania i rozwoju. Dziecko w ten sposób poznaje nie tylko siebie, ale również zjawiska zachodzące wokół.

Białystok, ul. Wiejska 45E, budynek INNO-EKO TECH, II piętro, sala 3/13
Czas trwania :  30–45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  dzieci
Limit uczestników :  3 grupy (12–13 osób w grupie)
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Monika Puchlik, m.puchlik@pb.edu.pl, 

tel. 571 443 155 oraz dr inż. Joanna Struk‑Sokołowska, j.struk@pb.edu.pl, 
tel. 571 443 149
Osoba prowadząca : mgr inż. Monika Puchlik oraz dr inż. Joanna 
Struk‑Sokołowska
Dodatkowe informacje :  Dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Dobry humor.

Politechnika Białostocka,  Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
23.05.2017 godzina: 10.00, 11.00, 12.00 | Obraz przyrody w obiektywie mikroskopu elektronowego
W ramach imprezy proponujemy zwiedzanie laboratorium mikroskopii elektronowej, w  tym pokaz pracy mikroskopu oraz samodzielne 
przygotowanie preparatów z wybranych obiektów biologicznych i materiałowych do obserwacji w mikroskopie skaningowym. Uczestnicy 
pokazu zapoznają się z zasadami działania mikroskopu elektronowego skaningowego. W trakcie pokazu omówione zostaną najbardziej 
ciekawe obiekty biologiczne i niebiologiczne (np. skórka liści, pyłki roślin, tworzywa sztuczne, metale), jak również procesy wyjaśniające 
ich przygotowanie do obserwacji w SEM.

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, ul. J. Piłsudskiego 1A, Hajnówka
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  6 osób na każdą z zaplanowanych godzin

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Krzysztof Miastkowski, tel. 85 682 95 00 
wew. 32, k.miastkowski@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Krzysztof Miastkowski

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
23.05.2017 godzina: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 | Programowanie robotów przemysłowych
Celem jest pokazanie robotów przemysłowych w akcji. Będzie można napisać prosty program i uruchomić robota.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 617
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr inż. Waldemar Kołodziejczyk, 
tel. 571 443 050, w.kolodziejczyk@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Waldemar Kołodziejczyk

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny,  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej  
i Metrologii
23.05.2017 godzina: 10.15 | Wszystkiemu winien jest wodór
Celem jest przedstawienie publiczności paliwa przyszłości i związanych w nim możliwości późniejszego zastosowania. To, co kiedyś po-
jawiało się tylko na ekranie filmowym dzisiaj znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Magneto‑hydro‑dynamika jest dziedziną 
nauki zyskującą na znaczeniu w ostatnich latach i cieszy się coraz większą popularnością wśród naukowców.

Białystok, ul. Wiejska 45D, sala WE-215
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  10 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr inż. Anna Maria Białostocka, tel. 85 746 93 95,
 a.bialostocka@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Anna Maria Białostocka
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Politechnika Białostocka,  Wydział Informatyki
23.05.2017 godzina: 10.15 | Algorytmy komputerowe – ich poprawność i złożoność
Na wykładzie realizowane są dwa wątki – czy komputer może pomóc skracać ułamki (i niech to robi dobrze i możliwie najszybciej) ? – 
czy komputer może pomóc komiwojażerowi wyznaczyć sposób objazdu 100 miejscowości, bez dwukrotnego odwiedzania którejkolwiek ? 
w sposób nie wymagający żadnej specjalistycznej wiedzy.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45A, WA-28C
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Wiktor Dańko, dr hab., prof. PB , 
w.danko@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : Wiktor Dańko, dr hab., prof. PB

Politechnika Białostocka,  Wydział Informatyki
23.05.2017 godzina: 10.15 | Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji
Wykład prezentujący, w jaki sposób komputer może wesprzeć podejmowanie decyzji.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45A, WA -29C
Czas trwania :  30–60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Agnieszka Drużdżel, a.onisko@pb.edu.pl, 
tel. 85 746 9086
Osoba prowadząca : prof. Marek Drużdżel, dr Agnieszka Drużdżel

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
23.05.2017 godzina: 10.15 | Paradoksy i sofizmaty matematyczne
Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na występowanie pewnych paradoksów w matematyce, nauce przecież tak logicznej i spójnej. Oka-
zuje się, że źródłem tych pozornych sprzeczności jest zwykle niewłaściwe rozumienie pojęć matematycznych. Przedstawione zostaną też 
wybrane sofizmaty algebraiczne i geometryczne, tzn. niezupełnie poprawne rozumowania, które prowadzą do zaskakujących wniosków.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45 a, sala WA-28C
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  młodzież
Limit uczestników :  45

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Krzysztof Piekarski, k.piekarski@pb.bialystok.pl, 
tel. 85 746 90 75
Osoba prowadząca : dr Krzysztof Piekarski

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
23.05.2017 godzina: 10.15 – 14.00 | Dotknij wirtualnej rzeczywistości
Poznaj możliwości technologii haptycznej – wejdź w interakcję z wirtualnym środowiskiem, poczuj siłę oddziaływania dotykanych obiek-
tów wirtualnych.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 054
Czas trwania :  15 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr inż. Tomasz Huścio, tel. 571 443 047, 

t.huscio@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Tomasz Huścio, członkowie Koła Technik 
Multimedialnych: Adrian Waśko, Kamila Lickiewicz, Rafał Radziszewski, 
Jan Klimiuk
Dodatkowe informacje :  Impreza odbywa się ciągle w godzinach od 10:15 
do 14:00. Czas trwania prezentacji 15 minut.

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
23.05.2017 godzina: 10.15, 11.15, 12.15, 13.15 | Codzienność w obiektywie kamery termowizyjnej
Pokaz codziennych czynności, związanych z ciepłem, obserwowanych za pomocą kamery termowizyjnej. Celem pokazu jest unaocznienie 
uczestnikom procesów nagrzewania i chłodzenia, które towarzyszą nam w codziennej aktywności domowej.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 112
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Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, dzieci
Limit uczestników :  20 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr inż. Adam Adamowicz, tel. 571 443 020, 
a.adamowicz@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Adam Adamowicz

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
23.05.2017 godzina: 10.15–14.00 | Zrobotyzowana linia produkcyjna napełniania i dystrybucji butelek
Celem pokazu jest ukazanie charakteru pracy niektórych zakładów przemysłowych, w których odbywa się proces technologiczny produkcji 
produktów sypkich i ciekłych. W ten sposób zwiedzający zobaczą zaawansowanie technologiczne obecnych zakładów produkcyjnych, a tym 
samym możliwości rozwoju firmy poprzez zastosowanie zrobotyzowanej linii technologicznej. Linia zostanie uruchomiona dzięki czemu możliwe 
będzie ukazanie całego procesu od chwili napełnienia butelek poprzez ich paletyzowanie, a kończąc na ich magazynowaniu lub dystrybucji.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 405.
Czas trwania :  10 minut
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, młodzież, nauczyciele
Limit uczestników :  10 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr inż. Andrzej Koszewnik, tel. 571 443 052, 
a.koszewnik@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Andrzej Koszewnik

Politechnika Białostocka,  Studium Języków Obcych PB
23.05.2017 godzina: 11.00 | Niemcy jako kraj imigracji
Rys historyczny imigracji do Niemiec i przedstawienie aktualnej sytuacji w tym zakresie.

Białystok, ul. Zwierzyniecka 16, sala p. 2. 14 SJO
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  studenci
Limit uczestników :  29 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Artur Kuźmicz, berti93@wp.pl
Osoba prowadząca : mgr Artur Kuźmicz

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
23.05.2017 godzina: 11.15 | I ty możesz zrozumieć nieskończoność
Pokaz skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, którzy znają niski poziomu wiedzy matematycznej. Celem imprezy jest przybliżenie 
pojęcia nieskończoności w matematyce, wymiarach i rachunkach nieskończonych oraz zastosowanie w granicach itp. Uczestnicy pokazu 
dowiedzą się, ile jest miejsca w wybranych przestrzeniach od wymiaru 1, 2, 3, 4 aż do nieskończoności, uczestnicy sami policzą przekątną 
takich kwadratów przy pomocy. Poznają Hotel. Hilberta, który ma nieskończoną ilość pokoi, a także zastanowimy się jak przybliżyć pojęcie 
granicy w nieskończoności przez dyskusję. Przedstawimy jak można „rozciąć” kulę np. o wadze 1 kg i średnicy 20 cm pełną w środku 
na „kawałki”, a następnie przez obroty i przesunięcia złożyć dwie identyczne kule, każdą o wadze 1 kg i średnicy 20 cm pełną w środku. 
Zakończymy dyskusją, czy istnieje obiekt wokół nas, który ma nieskończoną liczbę, zastanowimy się nad: ziarenkami piasku, liczbą… 
gwiazd czy też myśli (warto się zastanowić przed przyjściem).

Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A, WA-29C
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Zbigniew Zaczkiewicz , z.zaczkiewicz@pb.edu.pl, 
tel. 662 207 927
Osoba prowadząca : dr Zbigniew Zaczkiewicz

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
23.05.2017 godzina: 11.15 | Pomiary kaloryczności biomasy
Celem demonstracji jest przedstawienie zasad i przebiegu badań kaloryczności biomasy na stanowisku doświadczalnym.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 439
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr inż. Michał Łukaszuk, tel. 571 443 094, 
m.lukaszuk@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Michał Łukaszuk
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Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
23.05.2017 godzina: 11.15, 12.15, 13.15 | Świat pod mikroskopem
Zainteresowani poznają podstawy działania mikroskopu elektronowego. Zaprezentowane będzie zastosowanie skaningowego mikroskopu 
elektronowego w biologii, medycynie oraz innych dziedzinach nauki. Przyjdź i zobacz piękno świata w skali mikro.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 114.
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  8–10 osób w jednej grupie
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr inż. Piotr Deptuła, tel. 796 541 404, 
p.deptula@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Piotr Deptuła, mgr inż. Adam Tołstoj
Dodatkowe informacje :  Wstęp w grupach ok 8 osobowych, czas trwania 
pokazu ok 45 minut dla jednej grupy.

Politechnika Białostocka,  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu/KU AZS  
Politechniki Białostockiej
23.05.2017 godzina: 11.30 | PREZENTACJA JUDO – JAPOŃSKIEJ SZTUKI I SPORTU WALKI
Podczas pokazu zaprezentowane zostaną elementy techniczne i taktyczne judo w ujęciu sportowym i jako samoobrona. Członkowie sekcji 
judo KU AZS Politechniki Białostockiej przedstawią techniki bezpiecznych upadków, rzutów, przytrzymań, dźwigni i duszeń stosowane 
w walce sportowej i w sytuacjach realnego zagrożenia. Dodatkowo chętne osoby z publiczności będą mogły wziąć udział w nauce podsta-
wowych technik judo.

Białystok, Akademickie Centrum Sportu Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 41, Sala Sportów Walki
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Piotr Klimowicz, tel. 509 999 209, 
p.klimowicz@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : Trener dr Piotr Klimowicz

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny,  Politechnika Białostocka
23.05.2017 godzina: 12.00 | Od pomysłu do realizacji, czyli jak powstaje elektrownia wiatrowa
Na  wykładzie przedstawione zostaną zagadnienia związane z  budową elektrowni wiatrowej – począwszy od  pomysłu, poprzez etap 
projektowania i wykonania aż do uruchomienia, na przykładzie elektrowni wiatrowej Enercon E40. Omówione zostaną również fakty i mity 
związane z oddziaływaniem elektrowni wiatrowych na otoczenie.

Białystok, ul. Wiejska 45 D, sala 030
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  do 100 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr inż. Zbigniew Skibko, tel. 85 746 9389, 
z.skibko@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Zbigniew Skibko

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny,  Katedra Automatyki i Elektroniki
23.05.2017 godzina: 12.15 | Systemy Unixowe jako alternatywa dla Windows
Celem imprezy jest zapoznanie praktyczne z wybranym systemem Unixowym oraz przedstawienie możliwości wykorzystania w wybranych 
dziedzinach, jak np. projektowanie układów elektronicznych, tworzenie schematów obwodów elektronicznych, projektowanie płytek PCB, 
projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem układów FPGA, pisanie oprogramowania na mikrokontrolery 8 i 32 bitowe, praca 
biurowa, pisanie oprogramowania na komputery PC, współpraca komputerów PC z zewnętrznymi układami elektronicznymi. W  trakcie 
imprezy będzie można samodzielnie przetestować wybrane oprogramowanie z  pomocą prowadzącego oraz np.: skonfigurować prawa 
dostępu do portów aby można było użyć programatora AVR, STM32 lub FPGA.

Białystok, ul. Wiejska 45D, sala WE-248
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  6 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr inż. Wojciech Wojtkowski, tel. 85 746 9440, 
w.wojtkowski@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Wojciech Wojtkowski
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Politechnika Białostocka,  Wydział Informatyki
23.05.2017 godzina: 12.15 | Jak telefony komórkowe pomagają pacjentom i lekarzom?
Im więcej lekarz wie o  pacjentach, tym lepiej może im pomóc. Telefony komórkowe towarzyszą nam na  co  dzień. Mogą rejestrować 
dane które pomogą lekarzowi ocenić skuteczność przepisanej terapii, prawidłowość jej stosowania albo obecność niepożądanych skutków 
ubocznych. W rejonach gdzie nie ma łatwego dostępu do lekarza, telefony komórkowe mogą umożliwić szybki obieg medycznej informacji 
w wypadkach nagłych.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45A, Białystok, WA-29C
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr hab. Stanisław Jarząbek, s.jarzabek@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Stanisław Jarząbek

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
23.05.2017 godzina: 12.15 | Automatyka w teorii i praktyce
Popularyzacja techniki regulacji automatycznej i prezentacja praktycznych zastosowań teorii automatyki. Technika regulacji automatycznej 
w życiu codziennym.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, aula WM-447
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  60 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr inż. Adam Kotowski, tel. 571 443 053, 
a.kotowski@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Adam Kotowski
Dodatkowe informacje :  Zakaz spożywania napojów i artykułów 
spożywczych w auli.

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,  Sekretariat  
Wydziału Zarządzania
23.05.2017 godzina: 12.15–14.00 | Kreatywne inspiracje multimedialne
Nowoczesne aplikacje mobilne i  oprogramowanie komputerowe w  połączeniu z  marketingiem internetowym stwarzają niespotykane 
dotychczas możliwości w  reklamie, biznesie, nauce i w wielu innych dziedzinach. Podczas warsztatów w  laboratorium komputerowym 
z oprogramowaniem multimedialnym, zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu content marketingu – trendy, narzędzia oraz opro-
gramowanie. Przeprowadzone zostaną też konkursy z nagrodami.

Kleosin, ul. O.S. Tarasiuka 2, sala 108 KB (Hala Berlin)
Czas trwania :  2 h
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Tomasz Trochimczuk, t.trochimczuk@pb.edu.pl, 
tel. 85 746 74 64
Osoba prowadząca : mgr Tomasz Trochimczuk

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny,  Katedra Automatyki i Elektroniki
23.05.2017 godzina: 12.30 | Mój pierwszy robot – od teorii do praktyki
Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się w  jaki sposób poruszają się roboty, w  jaki sposób można im dostarczyć „energię”, 
a także w jaki sposób można nimi sterować. Te aspekty będą ciekawie opowiedziane i uwieńczone budową robota mobilnego, który będzie 
powstawał w trakcie warsztatów.

Białystok, ul. Wiejska 45D, sala WE-248
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  do 5 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Rafał Kociszewski, tel. 85 746 9382, 
r.kociszewski@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Rafał Kociszewski
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Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki,  Fotoniki  
i Techniki Świetlnej
23.05.2017 godzina: 13.00 i 13.30 | Zobaczyć temperaturę
Odwiedź Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, zobacz temperaturę i zrób jej zdjęcie! Kamera termowizyjna jest urządzeniem, 
które tworzy obraz za pomocą niewidzialnego dla człowieka promieniowania podczerwonego, podobnie jak aparat fotograficzny tworzący 
obraz za pomocą światła widzialnego. To sprawia, że możemy widzieć w całkowitej ciemności, w budynkach zadymionych czy we mgle.

Białystok, ul. Wiejska 45D, sala WE-216
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Łukasz Gryko, el. 85 746 9422, 
l.gryko@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Łukasz Gryko

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,  Katedra  
Organizacji i Zarządzania
23.05.2017 godzina: 15.00–17.00 | Recepta na karierę – warsztaty predyspozycji zawodowych
Celem warsztatów jest określenie potencjału zawodowego Uczestników szkolenia. Ma to pomóc w podjęciu decyzji o wyborze drogi zawo-
dowej oraz indywidualnym planowaniu kariery. W trakcie warsztatu zastosowane zostaną m.in. kwestionariusze i testy służące poznaniu 
siebie, zbadaniu swoich preferencji i możliwości.

Kleosin, ul. O.S. Tarasiuka 2, sala 107 KF (budynek Filadelfia)
Czas trwania :  2 h
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  studenci
Limit uczestników :  25

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Justyna Grześ‑Bukłaho, j.grzes@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Justyna Grześ‑Bukłaho

Politechnika Białostocka,  Studium Języków Obcych PB
23.05.2017 godzina: 18.00 | DISCOVERING MODERN CHINA
Przedstawiamy fakty, oddalamy mity o Państwie Środka. Po barwnej prezentacji zaproponujemy quiz wiedzy o współczesnych Chinach, 
a zwycięzcy otrzymają nagrody. Na koniec smaczna niespodzianka! Impreza prowadzona w języku angielskim z udziałem gości z Chin.

Białystok, ul. Zwierzyniecka 16 s. 2/2
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  mgr Alina Jabłońska Domurat, 
a.domurat@pb.edu.pl, tel. 85 746 91 43, 85 746 91 21 (sekretariat SJO)
Osoba prowadząca : mgr Halina Bramska, mgr Alina Jabłońska Domurat
Dodatkowe informacje :  W ramach imprezy planowany jest konkurs. Pro‑
szę o potwierdzenie chęci uczestnictwa wiadomością e‑mail lub telefonicznie.

Politechnika Białostocka,  Wydział Architektury PB – Zakład Sztuki – Pracownia Multimediów
23.05.2017 godzina: 21.00 | „GALACTIC * MEANDER – The Circulation of the Light – Expanded  
Cinema – 2017”
Celem pokazu jest przywołanie doświadczeń ludzkiej percepcji krążenia światła w otwartej przestrzeni sferycznej oraz ukazanie zderzenia 
tego zjawiska z granicami ziemskich – materialnych rzeczywistości z ich szeroką symboliką perspektyw labiryntowych. Przebieg akcji opie-
ra się na multiprojekcji i przetwarzaniu na żywo materiału filmowego oraz warstwy muzycznej i dźwiękowej w przestrzeni zaaranżowanej 
kompozycjami wielkoformatowych grafik zwojowych rozmieszczonych sferycznie, w których wnętrzu znajdują się widzowie.

Białystok, ul. Oskara Sosnowskiego 11, Hala Wydziału Architektury PB
Czas trwania :  ok. 66’
Rodzaj imprezy :  inne
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez określenia limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Andrzej Jacek Bronikowski reżyser i realizator 
filmów animowanych i projektów multimedialnych artysta grafik adiunkt 
prowadzący Pracownię Multimediów – WA – PB, bronikart@gmail.com, 
tel. + 48 507 086 074
Osoba prowadząca : dr Andrzej Jacek Bronikowski
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Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
24.05.2017 godzina: 08.30 | Matematyka kodów kreskowych
Wykład o kodach kreskowych jedno‑ i dwuwymiarowych, sposobach ich generowania i informacjach w nich zawartych.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, Wiejska 45A, sala 130
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Anna Poskrobko, a.poskrobko@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Poskrobko

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny,  Katedra Automatyki i Elektroniki
24.05.2017 godzina: 09.00 | Zaprojektuj swój komputer – układy programowalne FPGA
Demonstracja programowalnych układów logicznych. Pokaz możliwości implementacji komputerów z lat 80 XX wieku w układach progra-
mowalnych (gry, demonstracje) oraz możliwości stworzenia od podstaw własnego mikrokomputera.

Białystok, Wiejska 45D, sala WE-105
Czas trwania :  1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Piotr Kardasz, tel. 85 746 9377, 
p.kardasz@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Piotr Kardasz

Politechnika Białostocka,  Biblioteka Politechniki Białostockiej
24.05.2017 godzina: 09.00 – 14.00 | Biblioteka PB – strefa dobrego promieniowania!
Zapraszamy do zwiedzania jedynej takiej biblioteki technicznej w regionie. Uczestnicy wycieczki dowiedzą się co to jest „wolny dostęp”, 
do czego służy „wrzutnia” oraz „selfcheck”. Zwiedzający zobaczą wystawę książek, poświęconą noblistce Marii Skłodowskiej‑Curie. Za-
pewniamy, że dobrego promieniowania w Bibliotece Politechniki Białostockiej nie zabraknie.

Białystok, ul. Zwierzyniecka 16, Budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia
Czas trwania :  40 minut
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  grupy od 5 do 20 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr Anna Gogiel‑Kuźmicka, a.gogiel@pb.edu.pl,

tel. 85 746 93 21; mgr Katarzyna Rutkowska, k.rutkowska@pb.edu.pl, 
tel. 85 746 93 27
Osoba prowadząca : mgr Anna Gogiel‑Kuźmicka, mgr Katarzyna Rutkowska
Dodatkowe informacje :  Zapraszamy do zwiedzania Biblioteki Politechniki 
Białostockiej. Prosimy o wcześniejsze rezerwacje. Proszę o potwierdzenie 
udziału telefoniczne lub wiadomością e‑mail.

Politechnika Białostocka,  Zakład Chemii PB
24.05.2017 godzina: 09.00 do 13.45 | „Tajemniczy świat chemii”
Celem imprezy jest zainteresowanie młodych ludzi naukami eksperymentalnymi . W programie będą ciekawe pokazy chemiczne, np.: kolorowy 
wir, chemiczny ogród, burza w probówce, węże faraona, para buch, wybuch wulkanu, ryczący miś, detektyw czerwona kapusta, prąd z owoców itp.

Białystok, Zakład Chemii PB, ul. Wiejska 45 E, III piętro;
Czas trwania :  Czas trwania imprezy dla jednej grupy: 45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  Zajęcia będą odbywały się w grupach 6–12‑osobo
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr Ewa Regulska, tel. 571 443 161,
e.regulska@pb.edu.pl;
Osoba prowadząca : dr Grzegorz Świderski, dr Ewa Regulska, dr Monika 
Kalinowska, dr Mariola Samsonowicz, mgr Dorota Filipiuk, mgr Danuta 
Karpowicz, Stanisława Cylko oraz studenci Koła Naukowego Helisa

Politechnika Białostocka,  Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
24.05.2017 godzina: 09.00, 11.00, 12.00, 13.00 | Zaczarowany świat chemii
Kolorowe i zaskakujące doświadczenia uruchomią zmysły i z pewnością wzbudzą ciekawość uczniów. Każdy chętny będzie mógł na chwilę 
poczuć się jak Skłodowska‑Curie. Małe wybuchy, zaczarowana piana, zmieniające się kolory to  chemiczne czary – mary. I  jak tu nie 
zainteresować się chemią?
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Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,  Sekretariat  
Wydziału Zarządzania
24.05.2017 godzina: 09.00–11.00 | VR czy AR? Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona w nowocze‑
snym marketingu
Rozwój technologii informatycznych stwarza ogromne możliwości w zastosowaniach marketingowych. Podczas warsztatów w laboratorium 
komputerowym omówione i zaprezentowane zostaną nowoczesne technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości 
(AR) oraz przykłady ich zastosowania w aktualnych i przyszłych działaniach marketingowych. Uczestnicy warsztatów będą mogli przete-
stować najnowszy sprzęt oraz oprogramowanie VR i AR. Przeprowadzone zostaną też konkursy z nagrodami.

Kleosin, ul. O.S. Tarasiuka 2, sala 110 KB (Hala Berlin)
Czas trwania :  2 h
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Tomasz Trochimczuk, t.trochimczuk@pb.edu.pl,
tel. 85 746 74 64
Osoba prowadząca : mgr Tomasz Trochimczuk

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
24.05.2017 godzina: 09.15, 10.15, 11.15 | Drony – latające roboty przyszłości
W trakcie prezentacji połączonej z dyskusją zostaną zaprezentowane bezzałogowe statki powietrzne – drony, które są latającymi robotami 
do zadań specjalnych. Omówiona zostanie ich budowa, działanie oraz możliwości zastosowania w życiu codziennym. Dodatkowo przewi-
dziany jest pokaz zaprojektowanego i wykonanego przez studentów Koła Naukowego Robotyków Wydziału Mechanicznego poduszkowca 
klasy mini.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 452A
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Daniel Ołdziej, tel. 510 545 866, 
d.oldziej@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr inż. Daniel Ołdziej

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,  Katedra Zarządzania 
Produkcją
24.05.2017 godzina: 09.15–11.15 | Punkt laborek
Celem imprezy jest zwrócenie uwagi przyszłych studentów na przykładowy rodzaj oferty dydaktycznej oraz przybliżenie tematyki realizo-
wanej w laboratorium (dyskusje).

Kleosin, ul. O. S. Tarasiuka 2, sala 5 KB (Hala Berlin).
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  bez określonego limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr inż. Olga Orynycz, o.orynycz@pb.edu.pl, 
tel. 504 794 624
Osoba prowadząca : dr inż. Olga Orynycz

Politechnika Białostocka,  Centrum Komputerowych Sieci Rozległych (Telewizja PlatonTV)
24.05.2017 godzina: 10.00 | Telewizja PlatonTV od kuchni
Zwiedzanie studia Telewizji PlatonTV: redakcja, realizatorka, lektorka, plan zdjęciowy, postprodukcja, charakteryzatornia. Udział w nagra-
niu i transmisji do Internetu.

Studio PlatonTV, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, sala 19C

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Hajnówka, budynek B
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15 osób na każdą z zaplanowanych godzin

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Sebastian Juszko, s.juszko@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Ewa Zapora, mgr Marcin Stocki
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Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,  Katedra Materiałów 
Technologii i Organizacji Budownictwa
24.05.2017 godzina: 10.00 | KALAMBURY PRZYRODNICZE
Impreza będzie miała charakter konkursu. Uczestnicy będą brać aktywny udział w  spotkaniu. W  ramach konkursu dzieci będą mogły 
przekonać się o poziomie swojej wiedzy przyrodniczej, a jednocześnie pogłębić ją. Dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody.

Białystok, ul. Wiejska 45E, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sala 34
Czas trwania :  około 1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, dzieci
Limit uczestników :  30 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Krystyna Rauba, k.rauba@pb.edu.pl, 
tel. 85 746 96 36
Osoba prowadząca : dr inż. Krystyna Rauba

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,  Katedra Ochrony 
i Kształtowania Środowiska
24.05.2017 godzina: 10.00 | Świat minerałów i skał
Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami makroskopowego rozpoznawania i minerałów i skał i przy oka-
zji zapoznanie z  rodzajami kopalin występujących w najbliższej okolicy i metodami ich wydobywania. Prezentowane wiadomości będą 
dotyczyły podstaw geologii i górnictwa. W czasie warsztatów uczestnicy za pomocą prostych narzędzi i swoich zmysłów będą starali się 
zidentyfikować najważniejsze cechy minerałów i skał i na tej podstawie nazwać badane okazy.

Bielsk Podlaski, Zespół Szkół im. J. Kostycewicza, ul. Poniatowskiego 9
Czas trwania :  około 60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne
Limit uczestników :  30 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Piotr Kondratiuk, p.kondratiuk@pb.edu.pl, 
tel. 85 746 96 53
Osoba prowadząca : dr Piotr Kondratiuk

Czas trwania :  30 minut (do godz. 14:00)
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30 osób (wymagana rezerwacja)

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Tomasz Nosal, tomasz.nosal@biaman.pl, 
tel. 85 746 91 51
Osoba prowadząca : Bartłomiej Abakanowicz

Politechnika Białostocka,  Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
24.05.2017 godzina: 10.00 | Życie w kropli
Zajęcia pozwolą zapoznać się z przygotowaniem preparatów pokazowych, które będzie można obejrzeć pod mikroskopem optycznym. 
Uczestnicy lekcji zapoznają się jakie organizmy wodne występują w badanej wodzie. Ponadto każdy z uczestników może przynieść swoją 
wodę do wykonania preparatu i obserwacji.

Białystok, ul. Wiejska 45E, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sala 2/29
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Elżbieta Wołejko, e.wolejko@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Elżbieta Wołejko

Politechnika Białostocka,  Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
24.05.2017 godzina: 10.00 | DNA w żywności
Zajęcia przybliżające uczestnikom procedurę izolacji DNA z komórek roślinnych.

Białystok, ul. Wiejska 45E, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sala WB -2/2 C
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Urszula Wydro, u.wydro@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr inż. Urszula Wydro
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Politechnika Białostocka,  Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
24.05.2017 godzina: 10.00 | Hodowle komórkowe in vitro – podstawowe narzędzie biotechnologii
Wykład przybliżający uczestnikom wiedzę z zakresu technik zakładania, prowadzenia i zastosowania hodowli komórek ludzkich in vitro.

Białystok, ul. Wiejska 45E, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  40

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Agata Jabłońska‑Trypuć, tel. 797 995 971,
a.jablonska@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Agata Jabłońska‑Trypuć

Politechnika Białostocka,  Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
24.05.2017 godzina: 10.00 | Co w lesie piszczy
W ramach zabawy quizowej młodzież będzie mogła zaprezentować swoją wiedzę o  lesie, a  jednocześnie ją pogłębić. Dla najlepszych 
uczestników przewidziane są nagrody.

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 8, Hajnówka, sala 10/12
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Sebastian Juszko, s.juszko@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Małgorzata Rauba
Dodatkowe informacje :  Regulamin konkursu „Co w lesie piszczy?” XV 
Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki 1. Organizatorem konkursu jest Zamiejscowy 
Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce. 2. Celem konkursu 
jest propagowanie wiedzy o lesie. Zadaniem konkursu jest też uwrażliwianie 
jego uczestników na walory przyrodniczo‑leśne Puszczy Białowieskiej. 
3. Konkurs na charakter otwarty, może brać w nim udział każdy bez względu 

na wiek i miejsce zamieszkania. Może w nim wziąć udział maksymalnie 
30 osób, które zgłoszą się najpóźniej do 19.05.2017 r. drogą elektroniczną 
na s.juszko@pb.edu.pl. 4. Przebieg konkursu: Uczestnicy odpowiadać 
będą na kilkanaście pytań (test, pokaz multimedialny) z zakresu wiedzy 
przyrodniczej i leśnej. Podczas konkursu uczestnicy nie mogą korzystać 
z żadnych pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych (telefony komór‑
kowe, notesy, laptopy etc.), porozumiewać się z innymi osobami, opuszczać 
sali przed zakończeniem cyklu pytań. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis 
odpowiedzi na pytanie rozstrzygany będzie na niekorzyść osoby biorącej 
udział w konkursie. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie przydzielany 
jest jeden punkt. 5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody 
rzeczowe. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio 
po zakończeniu rywalizacji.

Politechnika Białostocka,  RADIO AKADERA
24.05.2017 godzina: 10.00 do 14.00 | Zobacz Radio Akadera „od kuchni”
Zapraszamy do zwiedzania rozgłośni. Będzie można zajrzeć w każdy kąt oraz zadać wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania.

Białystok, Radio Akadera, ul. Zwierzyniecka 4
Czas trwania :  40 minut
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  ograniczony

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Julitta Grzywa, grzywa@akadera.bialystok.pl
Osoba prowadząca : Julitta Grzywa

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
24.05.2017 godzina: 10.00; 11.00 | Od mostów do grafów
W trakcie warsztatów przedstawiony zostanie problem mostów w Królewcu. Uczestnicy na przygotowanej makiecie miasta będą empirycz-
nie próbowali szukać rozwiązania problemu postawionego przez Eulera. Problem zostanie też opisany w języku grafów.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45A, WA-130
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Marzena Filipowicz‑Chomko, 
m.filipowicz@pb.edu.pl dr Ewa Girejko, e.girejko@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Marzena Filipowicz‑Chomko, dr Ewa Girejko
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Politechnika Białostocka,  Wydział Informatyki
24.05.2017 godzina: 10.15 | Roboty LEGO SUMO
Wykład o robotach Sumo, LEGO Mindstorms i LEGO SUMO – jak można robota zaprogramować. Demonstracja zaprogramowania robota 
i mój pierwszy program dla robota LEGO Mindstorms!

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45A, sala 05
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Teodora Dimitrova‑Grekow, 
t.grekow@pb.edu.pl, tel. 693 493 909
Osoba prowadząca : Karol Budlewski, dr inż. Teodora Dimitrova‑Grekow

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
24.05.2017 godzina: 10.15 | Wybrane aspekty elektroerozynego wycinania drutowego
W trakcie prezentacji przybliżony zostanie uczestnikom sposób działania elektroerozyjnej wycinarki drutowej, po krótkim opisie nastąpi 
praktyczna obróbka wybranego detalu.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, hala maszyn.
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  10 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr. inż. Karol Golak, tel. 571 443 097, 
k.golak@.pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Karol Golak

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
24.05.2017 godzina: 10.15 | Współczesny pojazd jako system mechatroniczny
Współczesny samochód osobowy to nie tylko stalowa bryła i elementy mechaniczne umożliwiające jego poruszanie, ale to także zbiór 
nawet kilkudziesięciu sterowników (urządzeń sterujących) zbierających sygnały z kilkudziesięciu czujników i sterujących kilkudziesięcioma 
elementami wykonawczymi. Systemy te wpływają na bezpieczeństwo i komfort użytkowania pojazdu, ale także na ekologię i przyjazność 
pojazdów dla środowiska. W pokazie zostaną zademonstrowane wybrane systemy takie jak: ABS/ASR, SRS, komfortu czy też system 
Comonn Rail. Budowa i działanie tych systemów zostanie omówiona na przykładzie specjalnych tablic demonstracyjnych.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 504G.
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  20 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr inż. Jarosław Czaban, tel. 571 443 068, 
j.czaban@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Jarosław Czaban

Politechnika Białostocka,  Wydział Informatyki
24.05.2017 godzina: 10.15, 11.15 | Żyjąc w świecie Big Data
Celem wykładu jest przedstawienie otaczającego nas świata poprzez pryzmat dużych danych (Big Data). Zostaną zaprezentowane narzędzia i technologie 
umożliwiające efektywną analizę tego typu danych. Podczas prezentacji przewidziana jest demonstracja działania silnika obliczeniowego Apache Spark.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45 A, 6B
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Michał Czołombitko, 
m.czolombitko@pb.edu.pl, tel. 85 746 9079
Osoba prowadząca : mgr inż. Michał Czołombitko

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
24.05.2017 godzina: 10.15, 11.15, 12.15 | System do projekcji 3D w technologii Infitec
W trakcie pokazu będą prezentowane w technice 3D, modele utworzone w oprogramowaniu CAD, powstałe np. w ramach realizacji projek-
tów studenckich lub prac dyplomowych. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie oraz zestaw dwóch rzutników i okulary, wywołane 
zostaną efekty widzenia w trójwymiarze, czyli tzw. wirtualna rzeczywistość.
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Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
24.05.2017 godzina: 10.15, 11.15, 12.15 | Prezentacja automatu gitarzysty „Servo Player”
Prezentacja automatu gitarzysty „Servo Player” skonstruowanego przez studentów kierunku automatyka i robotyka w ramach działalności 
Koła Nukowego „Grupa Technologii Mobilnych” (GTM). Prezentacja związana będzie z omówieniem budowy urządzenia i prezentacją wybranej 
aranżacji muzycznej w połączeniu z innymi instrumentami, na których będą grali konstruktorzy urządzenia, ewentualnie chętne inne osoby.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 402A
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Mirosław Kondratiuk, tel. 571 443 051, 
email: m.kondratiuk@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Mirosław Kondratiuk

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
24.05.2017 godzina: 10.15, 11.15, 12.15, 13.15 | Inżynieria odwrotna – odtwarzanie obiektów 3D
Ogólna prezentacja procesu inżynierii odwrotnej obiektu przestrzennego obejmująca: pomiary obiektu 3D (skaner optyczny lub współrzęd-
nościowa maszyna pomiarowa), przetwarzanie wyników pomiarów i budowa modelu geometrycznego obiektu w systemie CAD (kompute-
rowo wspomagane projektowanie), wykonanie kopii odtwarzanego obiektu z wykorzystaniem technologii druku przestrzennego.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 131
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  12 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr inż. Andrzej Werner, tel. 571 443 104, 
a.werner@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Andrzej Werner

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
24.05.2017 godzina: 10.15, 11.15, 12.15, 13.15 | Teoria chaosu w medycynie
Celem imprezy jest przedstawienie zachowania układów biomedycznych w odniesieniu do teorii chaosu deterministycznego. Uczestnicy 
będą mogli przy użyciu komputera i środowiska Matlab tworzyć fraktale oraz dokonać analizy sygnałów biomedycznych.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 120
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr inż. Marta Borowska, tel. 571 443 079, 
m.borowska@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Marta Borowska

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
24.05.2017 godzina: 10.15, 11.15, 12.15, 13.15 | Świat w zwolnionym tempie
Oko ludzkie jest w stanie zarejestrować ruch z prędkością około 25 klatek/s. Wszystko, co trwa krócej niż 1/25 sekundy jest dla nas niezau-
ważalne. A jednak świat zjawisk, które trwają ułamki sekund jest bardzo ciekawy, wręcz fascynujący i całkiem odmienny od tego, co nor-
malnie postrzegamy. Aby zarejestrować ten świat, konieczne są urządzenia potrafiące rejestrować obraz z prędkością kilkuset, a nawet kilku 
tysięcy klatek na sekundę. Na pokazie zaprezentowany zostanie cały proces rejestracji różnych zjawisk za pomocą kamery Phantom v1610.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 112
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr inż. Hubert Grzybowski, tel. 571 443 027, 
e‑mail: h.grzybowski@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Hubert Grzybowski, dr inż. Paweł Dzienis, 
mgr inż. Jakub Augustyniak

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 118
Czas trwania :  20 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr inż. Wojciech Tarasiuk, tel. 571 443 038, 
w.tarasiuk@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Wojciech Tarasiuk
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Politechnika Białostocka,  Wydział Informatyki
24.05.2017 godzina: 11.15 | Roboty LEGO LINEFOLLOWER
Wykład o robotach Linefollower, LEGO Mindstorms i LEGO Linefollower – jak można robota zaprogramować. Demonstracja zaprogramowa-
nia robota i mój pierwszy program dla robota LEGO Mindstorms!

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45A, sala 05
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Teodora Dimitrova‑Grekow, 
t.grekow@pb.edu.pl, tel. 693 493 909
Osoba prowadząca : Tobiasz Dzieszkowski, dr inż. Teodora Dimitrova‑Grekow

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Ciepłownic‑
twa,  Ogrzewnictwa i Wentylacji
24.05.2017 godzina: 12.00 | Czy te podzielniki mogą kłamać?
Celem wykładu jest popularyzacja zagadnień związanych z obliczaniem indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych 
w oparciu o odczyty z podzielników kosztów. Wskazano sposób wyznaczania należności za ogrzewanie, który jest bardziej właściwy od do-
tychczas stosowanych. Nie wymaga zmiany głowic termostatycznych lub stosowania dodatkowych ciepłomierzy.

Białystok, ul. Wiejska 45E, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Aula B
Czas trwania :  około 1,5 godziny
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr hab. inż. Mariusz Adamski, 
mariusz.adamski@pb.edu.pl, tel. 797 995 925
Osoba prowadząca : dr hab. inż. Mariusz Adamski

Politechnika Białostocka,  Wydział Informatyki – Koło Naukowe Math4You
24.05.2017 godzina: 12.00 | Problem urodzin
Tematem wykładu będzie tzw. problem dnia urodzin. Poruszony zostanie również temat znaczenia tego problemu w kontekście kryptografii 
oraz przedstawione zostanie ogólniejsze pojęcie problemów zajętości.

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45A, WA-23C
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Jan Gromko, gromkojan@gmail.com, 
tel. 511 986 982
Osoba prowadząca : Jan Gromko, Marta Nazarkiewicz

Politechnika Białostocka,  Wydział Elektryczny
24.05.2017 godzina: 12.15 | Fascynujące światło
Podczas imprezy przedstawione zostaną informacje na tematy: co to jest światło, jak widzimy kolory, jak działają światłowody, lasery, 
kamera termowizyjna. Eksperymenty zaprezentują właściwości promieniowania optycznego oraz przedstawią sposób w jaki działają urzą-
dzenia optoelektroniczne, z których korzystamy każdego dnia.

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Białystok, ul. Wiejska 45D, Aula 030
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr inż. Jacek Kusznier, j.kusznier@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Jacek Kusznier
Dodatkowe informacje :  Proszę o przesłanie informacji na temat 
planowanego udziału w imprezie na adres j.kusznier@pb.edu.pl

Politechnika Białostocka,  Wydział Informatyki
24.05.2017 godzina: 12.15 | Jak roboty widzą świat
Wykład o robotach i roboty LEGO Mindstorms – jak można robota zaprogramować. Demonstracja zaprogramowania robota i mój pierwszy 
program dla robota LEGO Mindstorms!
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Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
24.05.2017 godzina: 12.15 | Matematyka z klockami Lego
W czasie warsztatów uczestnicy będą rozwiązywali zadania logiczne za pomocą klocków Lego. Starsze klasy mogą ćwiczyć mnożenie 
i dzielenie lub działania na ułamkach zwykłych za pomocą klocków.

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45A, Białystok, sala 116
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  25

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Dorota Mozyrska, 501375459, 
d.mozyrska@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Ewa Girejko, dr Dorota Mozyrska

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
24.05.2017 godzina: 12.15 | Wykorzystanie sterowników logicznych w automatyzacji procesów 
przemysłowych
Sterowniki programowalne PLC są nieodłącznym elementem systemów automatyki i sterowania wszelkiego rodzaju współczesnych ma-
szyn, urządzeń, procesów przemysłowych. Dzięki łatwości programowania i przeprogramowywania, stosownie do zmieniających się wa-
runków pracy, łatwości utrzymania w ruchu technologicznym, niezawodności w warunkach przemysłowych, zyskały one na popularności 
i są obecnie wykorzystywane nie tylko w przemyśle, ale również i w usługach różnego rodzaju, np. przy realizacji projektów inteligentnych 
domów. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie pracowników Wydziału Mechanicznego oraz bardzo dobrą bazę laboratoryjną pro-
ponuje się w  ramach realizacji powyższego tematu, prezentacje mające na  celu wykazanie użyteczności takich rozwiązań w praktyce 
inżynierskiej, jak i również w życiu codziennym. Poza samym sprzętem przedstawione zostaną praktyczne realizacje rozwiązań bazujących 
na sterownikach PLC, m.in. opracowane przez członków koła naukowego Automatyzacji Procesów Przemysłowych Wydziału Mechanicznego 
PB stanowisko do automatycznego butelkowania napojów, projekt Marbleway – finalista konkursu FESTO.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, Hall Wydziału Mechanicznego
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20 osób
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  dr inż. Roman Trochimczuk, tel. 571 443 066, 
r.trochimczuk@pb.edu.pl, inż. Alicja Siemieniako, tel. 721 498 551, 
alicja.siemieniako@gmail.com
Osoba prowadząca : dr inż. Roman Trochimczuk

Politechnika Białostocka,  Wydział Mechaniczny
24.05.2017 godzina: 12.15 | Zobaczyć niewidzialne
Celem imprezy jest przybliżenie uczestnikom opisu światła w  ujęciu falowym. Tematyka imprezy wchodzi w  zakres fizyki klasycznej 
i może być interesująca dla każdego. Światło będzie przedstawione jako ruch falowy pola elektromagnetycznego w przestrzeni. Zostaną 
wyjaśnione m. in. idee interferencji i dyfrakcji światła. Zostaną zaprezentowane praktyczne metody wykorzystania właściwości falowych 
światła w ukazaniu zjawisk, które są niewidoczne bez użycia specjalnych technik obrazowania optycznego.

Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 107.
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Ewa Mrozek, tel. 571 443 032, 
e.mrozek@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Ewa Mrozek, dr hab. inż. Piotr Mrozek

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki, Białystok, ul. Wiejska 45A, sala 05
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Teodora Dimitrova‑Grekow, 
t.grekow@pb.edu.pl, tel. 693 493 909
Osoba prowadząca : Adrian Kryński, dr inż. Teodora Dimitrova‑Grekow
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Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,  Katedra Informatyki 
Gospodarczej
24.05.2017 godzina: 12.15 | Szkoła Letnia Logistyki w Chinach – niezapomniane wspomnienia i do‑
świadczenia studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
Prezentacja przygotowana została przez studentów, którzy w 2016 r. mieli możliwość uczestniczyć w Szkole Letniej Logistyki organizo-
wanej przez Politechnikę Białostocką i Zhejiang University Ningo Institute of Technology w Chinach. Studenci pragnąc podzielić się swoimi 
doświadczeniami zdobytymi podczas pobytu, zaprezentują wspomnienia w postaci prelekcji ze zdjęciami i filmami. Podczas prezentacji zo-
staną przedstawione doświadczenia studentów związane z udziałem w Szkole Letniej Logistyki oraz wspomnienia z wycieczki po Chinach.

Kleosin, ul. O.S. Tarasiuka 2, sala 20 KB (Hala Berlin)
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Katarzyna Dębkowska, k.debkowska@pb.edu.pl, 
tel. 604 533 836

Osoba prowadząca : dr Katarzyna Dębkowska
Dodatkowe informacje :  Autorami prezentacji są studenci Wydziału 
Zarządzania Politechniki Białostockiej działający w Naukowym Kole 
Studenckim Analizy Danych w Biznesie pod opieką dr Katarzyny Dębkow‑
skiej. Wszyscy (łącznie z opiekunem) uczestniczyli w Szkole Letniej Logistyki 
w Chinach.

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
24.05.2017 godzina: 13.15 | Odkryj liczby Fibonacciego
Liczby Fibonacciego są przykładem ciągu rekurencyjnego liczb całkowitych, który posiada cały szereg zaskakujących własności. Słuchacze 
zostaną wprowadzeni w temat poprzez omówienie przykładów, gdzie liczby występują. Podczas wykładu uczestnicy sami odkryją związek 
liczb Fibonacciego z trójkątem Pascala. Pomimo groźnie brzmiących nazw wykład może być skierowany do uczniów szkoły podstawowej.

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45A, Białystok, sala 116
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe
Limit uczestników :  25

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Dorota Mozyrska, d.mozyrska@pb.edu.pl, 
tel. 501 375 459
Osoba prowadząca : dr Ewa Girejko, dr hab. Dorota Mozyrska

Politechnika Białostocka,  Wydział Informatyki
24.05.2017 godzina: 14.15 | Segmentacja obrazów biomedycznych – zastosowania kliniczne i naukowe
Segmentacja obrazu, czyli wydzielanie z jego tła obszarów należących do konkretnych obiektów, jest ważnym etapem w procesie analizy 
obrazów medycznych, np. tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Komputerowo wspomagane metody analizy obrazów 
pozwalają często na skrócenie, ulepszenie lub wręcz zautomatyzowanie procesu segmentacji różnych organów, tkanek lub zmian patolo-
gicznych. W czasie wykładu przedstawione zostaną wybrane metody segmentacji oraz ich praktyczne zastosowania.

Białystok, ul. Wiejska 45A, sala WA-29C
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Daniel Reska, kontakt: d.reska@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr inż. Daniel Reska

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny,  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej  
i Metrologii
24.05.2017 godzina: 15.00 | Propagacja fali elektromagnetycznej w konstrukcjach budowlanych
Konstrukcja różnych ścian, słupów oraz zbrojenie przyczyniają się do powstawania zakłóceń w przesyłaniu danych przy użyciu sieci bez-
przewodowych. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań rozkładu pola wewnątrz powszechnie występujących obszarów 
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Politechnika Białostocka,  Studium Języków Obcych PB
24.05.2017 godzina: 16.15 | Simpler. Clearer. Stronger. How to improve your speaking and writing style.
Celem warsztatu jest przedstawienie prostych lecz skutecznych metod uproszczenia języka angielskiego tak, by  przekazywane treści 
w kontekście specjalistycznym były przejrzyste i bardziej zrozumiałe dla odbiorcy. Uczestnicy sprawdzą nowo nabyte umiejętności doko-
nując korekty fragmentów oryginalnych abstraktów.

Białystok, ul. Zwierzyniecka 16, sala II/3
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  25 osób
Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Monika Śleszyńska m.sleszynska@pb.edu.pl, 
tel. 85 746 90 66

Osoba prowadząca : mgr Monika Śleszyńska
Dodatkowe informacje :  Warsztat powinien zainteresować osoby studiujące 
lub planujące studiować w j. angielskim, doktorantów i pracowników 
prowadzących zajęcia w j. angielskim, biorących udział w międzynarodowych 
konferencjach i publikujących w zagranicznych czasopismach. Język 
warsztatu – angielski.

budynków. Przewidziana jest również otwarta dyskusja nt. wpływu lokalizacji punktowego źródła pola na propagację fal elektromagne-
tycznych wewnątrz budynków o zróżnicowanej konstrukcji.

Białystok, ul. Wiejska 45D, WE-110
Czas trwania :  40 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  25 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr inż. Agnieszka Choroszucho, tel. 85 746 94 85, 
a.choroszucho@pb.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Agnieszka Choroszucho
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Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  Wydział Nauk Ekonomicznych
24.05.2017 godzina: 08.00 – 20.00 | Przyroda i kultura wybranych krajów Azji i Afryki
Celem wystawy jest zapoznanie odwiedzających z  najbardziej atrakcyjnymi miejscami pod względem bogactwa przyrody oraz kultury 
krajów Afryki i Azji. Na wystawie dr Adam E. Szczepanowski zaprezentuje własne, najbardziej atrakcyjne fotografie ze swoich podróży 
do takich krajów jak: Egipt, Tunezja, Maroko, Turcja, Izrael, Jordania, Nepal.

Białystok, ul. Ciepła 40, Hol główny przed Aulą im. Prof. T. Kasprzaka
Czas trwania :  cały dzień festiwalowy
Rodzaj imprezy :  wystawa
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  dr Adam E. Szczepanowski
Osoba prowadząca : dr Adam E. Szczepanowski
Dodatkowe informacje :  Spotkanie z autorem zdjęć odbędzie się o godz. 
17:00 w Auli im. prof. T. Kasprzaka.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  Wydział Nauk Ekonomicznych
24.05.2017 godzina: 08.30 | Oblicz swój ekologiczny odcisk stopy
Ekologiczny odcisk stopy to narzędzie pozwalające ocenić poziom eksploatacji zasobów naturalnych przez człowieka. „Odcisk stopy” obejmuje 
różnorodne kategorie konsumpcji ludzkiej sprowadzającej się głównie do: żywności, transportu, mieszkania, wytwarzania odpadów itd. Uczest-
nicy warsztatu będą mogli samodzielnie obliczyć własny „odcisk stopy” oraz porównać wyniki z danymi dotyczącymi poszczególnych krajów.

Białystok, ul. Ciepła 40, sala: 206
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, młodzież
Limit uczestników :  25
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr Anna Iwacewicz‑Orłowska, 
anna.orlowska@wsfiz.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Iwacewicz‑Orłowska
Dodatkowe informacje :  Zgłoszenie uczestnictwa do 22.05.2017 na adres 
e‑mailowy: anna.orlowska@wsfiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  Wydział Nauk Ekonomicznych
24.05.2017 godzina: 09.00 | Indywidualny Plan Działania – Zarządzanie własną karierą zawodową
Głównym celem jest pobudzenie i zainspirowanie uczestników do nabywania umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego oraz 
poszerzenie wiedzy o samym sobie w kontekście przyszłych decyzji zawodowych. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dokonać 
analizy własnego potencjału osobowościowego i  zawodowego, przy wykorzystaniu wybranych narzędzi diagnostycznych stosowanych 
w doradztwie zawodowym oraz skonstruować własny plan działania.

Białystok, ul. Ciepła 40, s. 116/1
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  15
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  dr Edyta Brzozowska, 
edyta.brzozowska@wsfiz.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Edyta Brzozowska
Dodatkowe informacje :  zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach do dnia 15 
maja 2017 na adres edyta.brzozowska@wsfiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  Wydział Nauk Ekonomicznych
24.05.2017 godzina: 09.00 | Fuzje i przejęcia – strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Fuzje i przejęcia stanowią podstawowy kierunek rozwoju firm. Szczególne znaczenie tej strategii obserwujemy w procesach restrukturyzacji 
oraz koncentracji. Obserwuje się rosnącą dynamikę fuzji i przejęć polskich przedsiębiorstw, w tym w ekspansji zagranicznej.

Białystok, ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  70

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  dr Edward Hościłowicz, ehowicz@tlen.pl
Osoba prowadząca : dr Edward Hościłowicz
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Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  Wydział Nauk Ekonomicznych
24.05.2017 godzina: 10.15 | Skuteczna komunikacja interpersonalna
Ukazanie uczestnikom błędów popełnianych podczas komunikacji z drugą osobą. Dzięki realizowanym ćwiczeniom, uczestnicy zapoznają 
się z prostymi metodami poprawiającymi skuteczność w komunikacji.

Białystok, ul. Ciepła 40, s. 116/1
Czas trwania :  1 godz.
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  14

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Paweł Niemotko, pawel@niemotko.com.pl
Osoba prowadząca : mgr Paweł Niemotko

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  Wydział Nauk Ekonomicznych
24.05.2017 godzina: 11.30 | Inicjowanie i zarządzanie projektem biznesowym
Uczestnicy spotkania nabędą wiedzę na temat aktualnych metod identyfikacji i oceny pomysłów biznesowych. Zostaną zaprezentowane 
takie narzędzia jak Business Model Canvas, Customer Development. Omówione zostaną modele zarządzania projektem biznesowym.

Białystok, ul. Ciepła 40, s. 116/1
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Rafał Mejsak, r.mejsak@gmail.com
Osoba prowadząca : mgr Rafał Mejsak

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  Wydział Nauk Ekonomicznych
24.05.2017 godzina: 12.15 | Ile jest warte przedsiębiorstwo?
Przedstawienie różnych metod wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Białystok, ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
Czas trwania :  1 godz.
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  studenci
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  dr Anatoliusz Kopczuk, 
anatoliusz.kopczuk@wsfiz.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Anatoliusz Kopczuk

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  Wydział Nauk Ekonomicznych
24.05.2017 godzina: 10.00 | SIŁOWNIA UMYSŁU „Jak zwiększyć potencjał twojego mózgu? – siedem 
kroków do genialności na co dzień”
W czasach kryzysu globalnego, opracowywanie metod efektywniejszego myślenia, zapamiętywania i kreatywności stało się dla wielu 
organizacji priorytetem. Od zarania cywilizacji świat przechodził przez rewolucje umysłowe, gdzie każda następna trwała krócej od po-
przedniej i  każda, w  wykładniczym tempie, przyspieszała zmiany w  sposobie pracy, prowadzenia biznesu, myślenia i  jakości życia. 
Po prehistorycznej rewolucji agrarnej, przyszła dynamiczna rewolucja przemysłowa która – w ciągu 200 lat – otworzyła drogę do epoki 
industrialnej. W epoce tej główną rolę odgrywały maszyny, świat przemysłu i handlu, wymyślono telefon, radio, film czy komputer. Świat 
ogarnęła ogromna ilość informacji, co zapoczątkowało erę informacyjną „rewolucję informacyjną”. Zaledwie w 100 lat od narodzin epoki 
informacji wyłonił się nowy sposób myślenia – „rewolucja wiedzy”. Kilku postępowych myślicieli dostrzegło więc, że epoka informacji do-
biegła końca a zalew danych i przesyt informacyjny zaowocował zagubieniem i stresem. Czas, w którym znajdujemy się teraz, to rewolucja 
potencjału mózgu! Zapraszamy na Siłownię Umysłu, m.in. poznasz: strategie zrównoważonego rozwoju mózgu według Leonarda da Vinci, 
praktyczne ćwiczenia optymalizujące twój potencjał.

Białystok, ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
Czas trwania :  2 godz.
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  150

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Sylwester Mariusz Pilipczuk, tel. 601 329 223, 
sylwester.pilipczuk@wsfiz.edu.pl
Osoba prowadząca : Certyfikowany coach i trener Sylwester Mariusz Pilipczuk
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Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  Wydział Nauk Ekonomicznych
24.05.2017 godzina: 13.30 | Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości akademic‑
kiej na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia przedsięwzięcia w  ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. 
Poznają ograniczenia i zalety funkcjonowania firmy w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Zdobędą wiedzę nt. zakresu 
pomocy ze strony instytucji otoczenia biznesu.

Białystok, ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
Czas trwania :  2 godz.
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  studenci
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Łukasz Siemieniuk, 
Lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl
Osoba prowadząca : mgr Łukasz Siemieniuk



Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży festiwal.umb.edu.pl112

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Przedsiębiorczości Zarządzanie
25.05.2017 godzina: 08.30 – 10.00 | Komunikacja w biznesie
Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone studia przypadków.

Łomża, ul. Akademicka 1, sala B0.5
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04, 
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Magdalena Parzych
Dodatkowe informacje :  Dostępność imprezy – po uprzednim potwierdze‑
niu telefonicznym lub mailowym – na podstawie zaproszenia

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Medyczny 
Pielęgniarstwo
25.05.2017 godzina: 09.00 | Samobadanie piersi – profilaktyka onkologiczna
Samobadanie piersi jest najprostszą metodą badania przesiewowego. Poprawne i systematyczne przeprowadzanie samobadania pozwala 
na wczesne wykrycie i podjęcie leczenia raka piersi w stadium przedinwazyjnym. Instruktaż samobadania piersi krok po kroku w formie 
prezentacji multimedialnej. Przeprowadzenie pokazu samobadania piersi na fantomach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 214
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr Ewa Sieniawska, tel. 509 549 061, 
esieniawska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Ewa Sieniawska, studenci kierunku Pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Prawa  
i Administracji Administracja
25.05.2017 godzina: 09.00 – 10.00 | Prawa konsumenta
Wykład z elementami ćwiczeń i aktywnym udziałem słuchaczy.

Łomża, ul. Akademicka 1, sala B0.6
Czas trwania :  ok. 60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04 
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Magdalena Taraszkiewicz

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Medyczny 
Kosmetologia
25.05.2017 godzina: 09.00 – 10.00, 10.15- 11.15 | Zabiegi kosmetyczne na twarz
Pokaz zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem wskazań i p/wskazań. Pokaz i warsztaty podstaw pielęgnacji cery.

PWSIP, ul. Akademicka 14, sala 016, 020
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły 
średnie, studenci

Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  mgr Beata Jankowska, bjankowska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Beata Jankowska , mgr Joanna Masłowska

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Informatyki 
i Automatyki
25.05.2017 godzina: 09.00; 10.00 | Przez zabawę do logiki binarnej
Warsztaty/pokaz – „Przez zabawę do logiki binarnej”.
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Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Społeczno‑Humanistyczny Filologia
25.05.2017 godzina: 09.00; 9.30 | Translatoryka na wesoło
Wykład z elementami ćwiczeń „Translatoryka na wesoło”.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala B1.5
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  Natalia Malenko, tel. 862168267, 
nmalenko@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Radosław Brzeziński
Dodatkowe informacje :  Wykład połączony z warsztatem

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
25.05.2017 godzina: 09.15; 10.30 | Chemiczna piaskownica
Chemiczna piaskownica Dymy, kolory i małe kontrolowane wybuchy, czyli magia reakcji chemicznych.

PWSIiP w Łomży, Aula im. prof. Antoniego Jakubczaka, ul. Akademicka 1
Czas trwania :  40 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  dzieci
Limit uczestników :  2x200

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Sebastian Chrzanowski, Biuro Rektora, 
Sekcja Organizacji, schrzanowski@pwsip.edu.pl, tel. 86 216 82 72
Osoba prowadząca : dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

PWSIiP ul. Akademicka 1 sala B0.4
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Chrzanowska, tel. 86 215 54 88 
achrzanowska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Marek Gawrysiak prof. PWSIiP

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Technologii 
Żywności i Gastronomii
25.05.2017 godzina: 09.30, 12.30, 14.00 | Zwiedzanie hali półtechniki oraz laboratoriów PWSIiP 
w Łomży
Zwiedzanie hali półtechniki oraz laboratoriów PWSIiP w Łomży.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala C0.1
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, młodzież
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Leszek Dardziński ldardzinski@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : Leszek Dardziński, Adam Siwek

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Medyczny 
Dietetyka
25.05.2017 godzina: 10.00 | Analiza składu ciała
Uczestnicy będą mogli wykonać badanie analizy składu swojego ciała.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14 sala 227
Czas trwania :  1,5 h
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Marta Żebrowska, tel. 692 609 749,
mzebrowska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : Marta Żebrowska
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Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Medyczny 
Pielęgniarstwo
25.05.2017 godzina: 10.00 | Pielęgnacja noworodka w warunkach domowych
Pielęgnacja noworodka w warunkach domowych to praktyczne ćwiczenia opieki nad noworodkiem wykonywane przez przyszłe mamy i nie 
tylko, pod okiem studentów i ich opiekunów. Podczas warsztatów będzie możliwość praktycznej kąpieli noworodka oraz uzyskania porad 
jak opiekować się noworodkiem.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 325
Czas trwania :  2 godz.
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Małgorzata Góralczyk, mgoralczyk@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : Małgorzata Kościelecka

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Medyczny 
Pielęgniarstwo
25.05.2017 godzina: 10.00 | Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa
Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia umiejętności resuscytacji krążeniowo‑oddechowej zgodnie z obowiązują-
cymi wytycznymi. Ćwiczenia będą odbywały się przy współudziale studentów i ich opiekunów.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 325
Czas trwania :  2 godz.
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Małgorzata Góralczyk mgoralczyk@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : Katarzyna Ościłowicz

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Społeczno‑
‑Humanistyczny Filologia
25.05.2017 godzina: 10.00 | Polish Culture‑American Culture (Cultural Diffences)
Prezentacja różnic kulturowych pomiędzy Polską i Ameryką.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala B1.5
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Natalia Malenko, tel. 862 168 267,
nmalenko@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : Lynn Rabas M.A. 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Technologii 
Żywności i Gastronomii
25.05.2017 godzina: 10.00 | Technologia produkcji tradycyjnych napojów fermentowanych – brzeczka 
piwna
Podczas warsztatów zostanie wyprodukowana brzeczka piwna, oraz zostaną omówione pozostałe etapy produkcji piwa.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala C0.1
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  studenci, młodzież
Limit uczestników :  6
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Adam Siwek asiwek@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : Adam Siwek
Dodatkowe informacje :  Odbiorca imprezy – Osoby pełnoletnie. Dostęp‑
ność imprezy – uprzednim potwierdzeniu do dnia 23 maja 2017 na adres 
asiwek@pwsip.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Przedsiębiorczości Zarządzanie
25.05.2017 godzina: 10.00 – 10.45 | Innowacje w przedsiębiorstwie źródłem sukcesu
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Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Społeczno‑
‑Humanistyczny Filologia
25.05.2017 godzina: 10.00; 10.30 | Words, words, words…
Zajęcia warsztatowe „Words, words, words…”

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala B1.5
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  20

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Natalia Malenko, tel. 862168267,
nmalenko@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Barbara Adamiak

Wykład mający na celu przybliżyć odbiorcom pojęcie innowacji, korzyści dla klienta i przedsiębiorstwa.

Łomża, ul. Akademicka 14, sala 114
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04,
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Stanisław Kaczyński

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Informatyki 
i Automatyki
25.05.2017 godzina: 10.00; 11.00 | Model maszyny elektrycznej
Doświadczenie pokazowe – „Model maszyny elektrycznej”

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala B0.6
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  doświadczenie
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  40

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Chrzanowska, tel. 86 215 54 88, 
achrzanowska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Andrzej Korneta

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Informatyki 
i Automatyki
25.05.2017 godzina: 10.00; 11.00 | Skanowanie i drukowanie trójwymiarowe na wesoło
Warsztaty z pokazem „Skanowanie i drukowanie trójwymiarowe na wesoło”.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala B0.5
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  35

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Chrzanowska, tel. 86 215 54 88,
achrzanowska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Ryszard Szczebiot

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Medyczny 
Pielęgniarstwo
25.05.2017 godzina: 10.00–11.30 | Niepłodność „choroba wyjątkowa” – możliwości diagnostyki 
i leczenia
Wykład nt. Niepłodność „choroba wyjątkowa” – możliwości diagnostyki i leczenia.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 115
Czas trwania :  1,5 h
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  prof. dr hab. Marian Szamatowicz,
szamatow@umwb.edu.pl
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Marian Szamatowicz
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Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Informatyki i Automatyki
25.05.2017 godzina: 10.00–12.00 | Rozgrywki w sieci komputerowej
Konkurs – „Rozgrywki w sieci komputerowej”.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala A1.19
Czas trwania :  ok. 2 h
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  15
Dostępność imprezy :  wstęp wolny

Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Chrzanowska, tel. 86 215 54 88,
achrzanowska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Grzegorz Rubin
Dodatkowe informacje :  Do konkursu mogą zgłaszać się osoby powyżej 16 
roku życia.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Przedsiębiorczości Zarządzanie
25.05.2017 godzina: 10.15 – 11.45 | Efektywne budowanie zespołu
Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone studia przypadków

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala B1.6
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04,
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Magdalena Parzych
Dodatkowe informacje :  Dostępność imprezy – po uprzednim potwierdze‑
niu telefonicznym lub mailowym – na podstawie zaproszenia

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Prawa  
i Administracji Administracja
25.05.2017 godzina: 10.15–11.15 | Pracownik i pracodawca, obowiązki i prawa stron stosunku pracy
Wykład z elementami ćwiczeń i aktywnym udziałem słuchaczy.

Łomża, ul. Akademicka 1 sala B2.4
Czas trwania :  ok. 60 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04,
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Magdalena Taraszkiewicz

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Technologii 
Żywności i Gastronomii
25.05.2017 godzina: 11.00 | Nowoczesne technologie produkcji żywności – ekstruzja, liofilizacja
Podczas warsztatów przeprowadzony zostanie proces ekstruzji oraz proces liofilizacji żywności.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala C0.1
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, młodzież
Limit uczestników :  15

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Adam Siwek, asiwek@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : Adam Siwek, Leszek Dardziński

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Przedsiębiorczości Zarządzanie
25.05.2017 godzina: 11.00 – 11.45 | Jak osiągnąć sukces
Wykład z elementami ćwiczeń i aktywnym udziałem słuchaczy.
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Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Medyczny 
Dietetyka
25.05.2017 godzina: 11.00 – 12.00 | Wpływ reklamy na nasze wybory żywieniowe
Wykład na temat „Wpływ reklamy na nasze wybory żywieniowe”

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 114
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, szkoły średnie, studenci, 
rodzice, nauczyciele
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  dr n. med. Irena Białokoz‑Kalinowska ,
tel. 501 103 657, ulaika@wp.pl
Osoba prowadząca : dr n. med. Irena Białokoz‑Kalinowska

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Przedsiębiorczości Zarządzanie
25.05.2017 godzina: 11.15 – 12.45 | Negocjacje w biznesie
Podczas warsztatów zostanie przeprowadzona gra symulacyjna, która stanowić będzie wprowadzenie do świata negocjacji.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala B2.4
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04 
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr inż. Anna Bagińska
Dodatkowe informacje :  Dostępność imprezy – po uprzednim potwierdze‑
niu telefonicznym lub mailowym – na podstawie zaproszenia

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Prawa  
i Administracji Administracja
25.05.2017 godzina: 11.30 – 13.00 | Autoprezentacja jako narzędzie osiągania sukcesu
Podczas warsztatów zaproponowane zostaną metody skutecznej autoprezentacji.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala B2.7
Czas trwania :  ok. 90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie, studenci
Limit uczestników :  20

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04,
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Anna Szafranek

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 207
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  60–120

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04 
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Adam Miara

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Medyczny 
Fizjoterapia
25.05.2017 godzina: 11.30–12.30 | Wady postawy – obserwować czy leczyć?
Wykład, dyskusja nt. „Wady postawy – obserwować czy leczyć?”

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 214
Czas trwania :  1 h
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  prof. dr hab. Janusz Popko, jpopko@umb.edu.pl
Osoba prowadząca : prof. dr hab. Janusz Popko
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Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Przedsiębiorczości Zarządzanie
25.05.2017 godzina: 12.00 – 12.45 | Współczesny rynek pracy
Wykład z elementami ćwiczeń i aktywnym udziałem słuchaczy.

Łomża, ul. Akademicka 14 sala 114
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04,
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Krystyna Leszczewska

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Przedsiębiorczości Zarządzanie
25.05.2017 godzina: 12.00 – 13.30 | Kim on jest? – zagadki logicznego myślenia
Humorystyczne ćwiczenia wymagające logicznego myślenia.

Łomża, ul. Akademicka 1 B0.6
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04, 
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Adam Miara

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Technologii 
Żywności i Gastronomii
25.05.2017 godzina: 12.00, 13.00 | Molekularna lupa czyli analiza genetyczna bakterii
Barwienie metodą Grama, izolacja DNA plazmidowego z  bakterii fermentacji mlekowej, prezentacja z  obsługą pipet automatycznych, 
wirówki, bloku grzejnego; nastawianie reakcji wykrywania DNA wybranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej w termocyklerze.

PWSIiP Łomża, Akademicka 1, sala C.1.5
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, młodzież
Limit uczestników :  2 x 15 osób

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Milena Stachelska, mstachelska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Milena Stachelska
Dodatkowe informacje :  Rodzaj imprezy: Zwiedzanie, warsztaty

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Informatyki 
i Automatyki
25.05.2017 godzina: 12.00 | Automaty komórkowe
Wykład – „Automaty komórkowe”.

PWSIiP ul. Akademicka 1 sala B0.7
Czas trwania :  1h
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  50

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Chrzanowska, tel. 86 215 54 88 
achrzanowska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr hab. Romuald Kotowski prof. PWSIiP

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Technologii 
Żywności i Gastronomii
25.05.2017 godzina: 12.00, 13.15, 14.30 | Zwiedzanie laboratorium analiz instrumentalnych PWSIiP 
w Łomży
Zwiedzanie laboratorium analiz instrumentalnych PWSIiP w Łomży.
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Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Informatyki 
i Automatyki
25.05.2017 godzina: 12.00; 13.00 | Roboty do nauki i zabawy
Warsztaty z pokazem „Roboty do nauki i zabawy”.

PWSIiP ul. Akademicka 1 sala B0.5
Czas trwania :  1h
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  35

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Chrzanowska, tel. 86 215 54 88 ,
achrzanowska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Ryszard Szczebiot

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Społeczno‑
‑Humanistyczny Filologia angielska z technologią informacyjną
25.05.2017 godzina: 12.00–13.00 | Algorytmy dla niewtajemniczonych
Zajęcia warsztatowe „Algorytmy dla niewtajemniczonych”. Prezentacja ciekawych rozwiązań algorytmicznych w języku programowania 
wizualnego.

PWSIiP, Łomża ul. Akademicka 1 sala B2.8
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, młodzież, nauczyciele
Limit uczestników :  20

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Natalia Malenko, tel. 86 216 82 67,
nmalenko@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Leszek Samluk

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Przedsiębiorczości Zarządzanie
25.05.2017 godzina: 13.00 – 14.30 | Sztuka przetrwania – podejmowanie trudnych decyzji
Warsztaty mają na celu zbadanie skuteczności indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji w różnych sytuacjach życiowych.

Łomża, ul. Akademicka 1 sala B2.4
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników :  30
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym

Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04,
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr inż. Anna Bagińska
Dodatkowe informacje :  Dostępność imprezy – po uprzednim potwierdze‑
niu telefonicznym lub mailowym – na podstawie zaproszenia

PWSIiP, Łomża, Akademicka 1 , sala C0.25
Czas trwania :  60 minut
Rodzaj imprezy :  zwiedzanie
Odbiorca imprezy :  szkoły średnie
Limit uczestników :  18 (3x6 osób)

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  pkarpinski@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : Piotr Karpiński, Emilia Szabłowska

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Technologii 
Żywności i Gastronomii
25.05.2017 godzina: 13.30 14.00 | Badanie czystości powierzchni
Badanie czystości powierzchni za pomocą lumenometru, ocena preparatów do dezynfekcji powierzchni.

PWSIiP, Łomża, Akademicka 1 , sala C 1.5
Czas trwania :  20 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, młodzież
Limit uczestników :  2 x 15 osób

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Milena Stachelska mstachelska@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Milena Stachelska
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Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut Społeczno‑
‑Humanistyczny Filologia
25.05.2017 godzina: 14.30; 15.00 | Językoznawstwo dla niewtajemniczonych
Wykład – prezentacja nt. „Językoznawstwo dla niewtajemniczonych”.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 1, sala B1.5
Czas trwania :  30 minut
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Natalia Malenko, tel. 86 216 8267,
 nmalenko@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Izabela Sekścińska

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,  Instytut  
Przedsiębiorczości Zarządzanie
25.05.2017 godzina: 16.00 – 16.45 | Droga do sukcesu
Wykład na temat drogi do sukcesu. Zostaną zaprezentowane cechy ludzi przedsiębiorczych oraz czynniki wpływające na sukces. Odbędzie 
się dyskusja o wyborach dotyczących kariery i funkcjonowania w korporacji.

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 114
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  100

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  mgr inż. Anna Bagińska, tel. 86 215 66 04,
abaginska2@pwsip.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Magdalena Forfa
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Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
25.05.2017 godzina: 10.00 | Potyczki z Królową Nauk
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbędzie się w trzech grupach wieko-
wych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. Składać się będzie z  krótkich łamigłówek oraz trudniejszych zadań 
logicznych, niewymagających drobiazgowej wiedzy matematycznej. Zadania stanowić będą dobry trening dla szarych komórek. Impreza 
zakończy się wyłonieniem laureatów i wręczeniem nagród.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, aula nr 5 i 7
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  młodzież
Limit uczestników :  150
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Urszula Onichimiuk, tel. 533 886 834, 
urszula.onichimiuk@wse.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Beata Wiśniewska
Dodatkowe informacje :  Termin zgłoszenia mija 12 maja 2017 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.wse.edu.pl/festiwal

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
25.05.2017 godzina: 10.00 | Każdy może uratować życie – warsztaty z udzielania Pierwszej Pomocy
Celem warsztatów jest oswojenie dzieci lub młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie praktycznych umiejętności na temat tego jak należy 
zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi 
urazami. Warsztaty będą obejmowały dyskusję uświadamiającą jak ważna jest szybka i prawidłowa pomoc w sytuacjach zagrożenia oraz 
część praktyczną obejmującą ćwiczenia z użyciem fantoma.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok, sala 39
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  dzieci, młodzież
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Urszula Onichimiuk, tel. 533 886 834, 
urszula.onichimiuk@wse.edu.pl
Osoba prowadząca : Agnieszka Citko
Dodatkowe informacje :  Termin zgłoszenia mija 12 maja 2017 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.wse.edu.pl/festiwal

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
25.05.2017 godzina: 10.15 | Ode Mnie dla Ciebie
Warsztaty plastyczne skierowane są do dzieci i młodzieży. Uczestnicy przekonają się jak w łatwy sposób i dość szybko stworzyć coś unikal-
nego, oryginalnego – co może sprawić radość nam samym i naszym bliskim. Warsztaty mają na celu rozwijanie kreatywności i wyobraźni, 
a  także wytworzenie poczucia własnej wartości i  radości z  tworzenia. Podczas zajęć będą wykorzystywane techniki: kolażu, origami, 
decoupagu, wycinanki 3D. Każdy uczestnik warsztatów oprócz własnoręcznie wykonanej pracy wyniesie garść pomysłów i inspiracji.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok, sala 42
Czas trwania :  90 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  dzieci, młodzież
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Urszula Onichimiuk, tel. 533 886 834, 
urszula.onichimiuk@wse.edu.pl
Osoba prowadząca : Agnieszka Himik
Dodatkowe informacje :  Termin zgłoszenia upływa 12 maja 2017 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.wse.edu.pl/festiwal

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
25.05.2017 godzina: 11.00 | Jak skutecznie motywować siebie i innych?
Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu źródeł i metod motywacji. Zapoznanie się z czynnikami motywującymi oraz 
demotywującymi, rozpoznanie własnych potrzeb i potencjału, rozwijanie umiejętności zadbania o swoją przestrzeń i realizację osobistych celów.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok, sala 23
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  młodzież
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail

Osoba do kontaktu :  Urszula Onichimiuk, tel. 533 886 834, 
urszula.onichimiuk@wse.edu.pl
Osoba prowadząca : dr Mirosława Cywoniuk
Dodatkowe informacje :  Termin zgłoszenia mija 12 maja 2017 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.wse.edu.pl/festiwal
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Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
25.05.2017 godzina: 12.00 | Karaoke in English
Konkurs oparty jest na zasadach programu telewizyjnego „Szansa na sukces”. Jury wybiera 20 piosenek w języku angielskim, które będą 
ogłoszone na stronie festiwalu w zakładce WSE kilka dni przed konkursem. Każdy uczestnik zaśpiewa jedną wybrana piosenkę z podkła-
dem muzycznym przy pomocy wyświetlanych słów piosenki. Jury po naradzie wyłoni zwycięzcę. Celem konkursu jest propagowanie nauki 
języka angielskiego. Konkurs jest okazją do prezentacji zdolności artystycznych oraz integracji młodzieży zainteresowanej nauka języka 
angielskiego.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok, sala 7
Czas trwania :  120 minut
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  20
Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e‑mail
Osoba do kontaktu :  Urszula Onichimiuk, tel. 533 886 834, urszula.

onichimiuk@wse.edu.pl
Osoba prowadząca : mgr Monika Szewczul
Dodatkowe informacje :  Termin nadsyłania kart zgłoszeń mija 12 maja 
2017 r., tel. 533 886 834, urszula.onichimiuk@wse.edu.pl. regulamin, 
karty zgłoszeń oraz szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać 
na stronie www.wse.edu.pl/festiwal
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Humanistyczno‑Ekonomiczny
25.05.2017 godzina: 10.00 | Gry językowe
Studenci filologii zorganizują GRY JĘZYKOWE, czyli zabawę z językiem angielskim i rosyjskim.

Patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (ul. Noniewicza 10).
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : Dawid Harasim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Humanistyczno‑Ekonomiczny
25.05.2017 godzina: 10.00 | Zabawa najlepszą nauką
Studenci pedagogiki zorganizują ZAJĘCIA ANIMACYJNE dla dzieci. Zorganizują również pokaz możliwości nauki poprzez klocki LEGO.

Patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (ul. Noniewicza 10)
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : Dawid Harasim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Humanistyczno‑Ekonomiczny
25.05.2017 godzina: 10.00 | Ekonomia i finanse z głową
Studenci i wykładowcy ekonomii oraz finansów i rachunkowości zorganizują GRĘ GIEŁDOWĄ.

Sala nr 2 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach (ul. Noniewicza 10).
Czas trwania :  2 godziny
Rodzaj imprezy :  konkurs
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : Dawid Harasim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Ochrony Zdrowia
25.05.2017 godzina: 10.00 | Ratuj zdrowie
Studenci pielęgniarstwa będą mierzyć ciśnienie oraz poziom cukru w krwi.

Patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (ul. Noniewicza 10)
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : Dawid Harasim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Ochrony Zdrowia
25.05.2017 godzina: 10.00 | Perfekcyjny makijaż codziennym wyzwaniem
Wykonanie perfekcyjnego makijażu dziennego, ślubnego czy wieczorowego jest dużym wyzwaniem. Makijaż twarzy otrzymuje się poprzez 
naniesienie odpowiednich kosmetyków kolorowych na  skórę twarzy, aby uzyskać podkreślenie atutów oraz kamuflaż niedoskonałości 
twarzy. W czasie prezentacji pokazane zostanie wykonanie krok po kroku upiększenia twarzy makijażem na każdą okazję.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Ochrony Zdrowia
25.05.2017 godzina: 10.00 | Zdrowa i promienna skóra twarzy naszą wizytówką
W ramach pokazów w dniu obchodów XV Festiwalu Nauki i Sztuki będzie można zobaczyć pokaz wykonania pełnego profesjonalnego 
zabiegu kosmetycznego dla cery mieszanej. Cera ta charakteryzuje się posiadaniem partii cery tłustej (czoło, nos, broda), oraz cery suchej. 
Jest to cera wymagająca zarówno szczególnej codziennej pielęgnacji, jak i szczególnego traktowania w gabinecie kosmetycznym

Patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, ul. Noniewicza 10
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Fulara‑Weselska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Ochrony Zdrowia
25.05.2017 godzina: 10.00 | Ratuj życie
Studenci ratownictwa medycznego zaprezentują sceny jako stacje:  „Deska” (układanie poszkodowanego na deskę otopedyczną), „Zaopa-
trywanie ran”, „Krzyżówka”, „Mumia”, „Resuscytacja”. Zaprezentowany zostanie również POZOROWANY WYPADEK.

Patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (ul. Noniewicza 10)
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani, młodzież
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239,
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : Dawid Harasim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Ochrony Zdrowia
25.05.2017 godzina: 10.00 | Dłonie zdradzą Ci wszystko
Studenci i pracownicy Wydziału Ochrony Zdrowia – kierunku KOSMETOLOGIA, zaprezentują pokazy makijażu oraz zabiegów pielęgna-
cyjnych. Profilaktyka starzenia się skóry jest podstawowym zadaniem kosmetologii. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać poradę 
kosmetyczną z zakresu pielęgnacji dłoni. Wykonywane będą również masaże dłoni oraz zabiegi pielęgnacyjne.

Patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, ul. Noniewicza 10
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Fulara‑Weselska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Ochrony Zdrowia
25.05.2017 godzina: 10.00 | Bądź bezpieczny
Studenci i  wykładowcy kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego zaprezentują CENTRUM KRYMINALISTYCZNE. Zainteresowani będą też 
mogli spróbować swoich sił na STRZELNICY LASEROWEJ.

Patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (ul. Noniewicza 10).

Patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, ul. Noniewicza 10
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : mgr Anna Fulara‑Weselska
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Politechniczny
25.05.2017 godzina: 10.00 | Zostań rajdowcą
Studenci i pracownicy Wydziału Politechnicznego PWSZ w Suwałkach zaprezentują m. in. pokaz jazdy i awaryjnego hamowania.

Parking wewnętrzny przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, ul. Noniewicza 10
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : dr inż. Wiktor Jakubowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Politechniczny
25.05.2017 godzina: 10.00 | Jak wytrzymały jest materiał budowlany?
Pracownicy Centrum Transferu Technologii zaprezentują badania wytrzymałościowe różnych materiałów budowlanych (m.in. próbę twar-
dości metodą Bronella i Rockwella).

Laboratorium Budownictwa CTP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, ul. Noniewicza 10
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : Robert Kulbacki, Piotr Cieraszko, Adam Drażba

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Politechniczny
25.05.2017 godzina: 10.00 | Termowizja w nauce i technice
Studenci i wykładowcy Wydziału Politechnicznego PWSZ w Suwałkach zaprezentują istotę i zasady funkcjonowania kamery termowizyjnej 
oraz badanie strat ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

Patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, ul. Noniewicza 10
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : Mariusz Misiukiewicz

Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : Dawid Harasim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach,   
Wydział Politechniczny
25.05.2017 godzina: 10.00 | Kolorowy świat chemii i biologii
Studenci i wykładowcy Wydziału Politechnicznego PWSZ w Suwałkach zaprezentują doświadczenia chemiczne i biologiczne, m.in.: „Izola-
cja DNA z cebuli”, „Jakie barwy mają reakcje chemiczne”.

Patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, ul. Noniewicza 10 oraz laboratoria (nr 12, 13)
Czas trwania :  3 godziny
Rodzaj imprezy :  prezentacja
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  bez limitu

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  Dawid Harasim, tel. 509 434 239, 
rzecznik@pwsz.suwalki.pl
Osoba prowadząca : Marta Matusiewicz, Beata Żylińska
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Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku,  Wydział Ogólnomedyczny, Zakład Ratownictwa 
Medycznego
26.05.2017 godzina: 10.00 | Medycyna Ratunkowa wczoraj i dziś
Medycyna ratunkowa jest bardzo młodą dziedziną. Na początku XXI wieku profesor Juliusz Jakubaszko utworzył w Polsce odrębną dzie-
dzinę, wzorem zachodnich struktur, medycynę ratunkową. Pozwoliło to utworzyć Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Karetki Specjalistyczne 
i  Podstawowe, Centrum Leczenia Urazów. Powstały specjalizacje i  nowe zawody: Lekarz medycyny ratunkowej i  Ratownik medyczny. 
W związku z rozwojem technologii zawody stały się realne dla kobiet i mężczyzn. Celem wykładu jest ukazanie pracy ratownika w takich 
strukturach jak: Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Centrum Urazowe, Karetki Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
Transport Medyczne, Ratownik Wojska Polskiego i Straży Pożarnej, Dyspozytor medyczny, Ratownik w zabezpieczeniach imprez masowych, 
Ratownik Medyczny WOPR, Pracownik Telemedycyny.

Białystok, Wyższa Szkoła Medyczna, ul. Krakowska 9, s. 301
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  90

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  tel. 85 749 94 30
Osoba prowadząca : dr Krzysztof Tyburczy

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wydział Ogólnomedyczny,  Zakład Fizjoterapii
26.05.2017 godzina: 11.00 | Metoda RICE po urazach sportowych
Warsztaty mające na celu zapoznanie się z pojęciem urazu i jego następstwami. Przedstawienie postępowania po urazach . Prezentacja 
zabezpieczenia urazów na wybranych okolicach ludzkiego ciała z udziałem uczestników warsztatów.

Białystok, ul. Krakowska 9, s. 201
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  tel. 85 749 94 30
Osoba prowadząca : mgr Mariusz Dowejko

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wydział Ogólnomedyczny,  Zakład Biotechnologii
26.05.2017 godzina: 12.00 | Inżynieria genetyczna wczoraj i dziś
Wykład o historii inżynierii genetycznej i jej praktycznym wykorzystaniu w życiu człowieka. Jeśli chcesz wiedzieć czym jest GMO, klonowa-
nie, trawienie restrykcyjne czy w jaki sposób narodziła się owieczka Dolly, to jest to propozycja właśnie dla Ciebie.

Białystok, ul. Krakowska 9, s. 301
Czas trwania :  45 minut
Rodzaj imprezy :  wykład
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  90

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  tel. 85 749 94 30
Osoba prowadząca : mgr Żaneta Wieczorek

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wydział Ogólnomedyczny,  Zaklad Biotechnologii
26.05.2017 godzina: 12.45 | Drugie życie warzyw i owoców – Produkcja zdrowych przekąsek
Warsztat, na którym każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie przygotować „chipsy” marchewkowe czy jabłkowe z wykorzystaniem 
procesu liofilizacji.

Białystok, ul. Krakowska 9, s. 402
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba do kontaktu :  tel. 85 749 94 30
Osoba prowadząca : mgr Paweł Kitlas
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Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku,  Wydział Ogólnomedyczny, Zakład Biotechnologii
26.05.2017 godzina: 13.15 | Drugie życie warzyw i owoców – Czy warzywa i owoce mają DNA
Podczas tego warsztatu uczestnicy będą mogli przekonać się, w których warzywach i owocach znajduje się najwięcej kwasów nukleinowych.

Białystok, ul. Krakowska 9, s.109
Czas trwania :  1 godzina
Rodzaj imprezy :  warsztat
Odbiorca imprezy :  wszyscy zainteresowani
Limit uczestników :  30

Dostępność imprezy :  wstęp wolny
Osoba do kontaktu :  tel. 85 749 94 30
Osoba prowadząca : mgr Paweł Kitlas



Notatki



Patronat honorowy

Partner

Festiwal dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patronat medialny

Koordynator

Współorganizatorzy




