Program imprez festiwalowych
IX Festiwalu Nauki
RÓŻNORODNOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI
24 - 31 maja 2017 r.

Data
wydarzenia
22 maja,
poniedziałek

23 maja,
wtorek

Czas
trwania

Tytuł i opis wydarzenia

8.30 – 15.00

PREUDIUM FESTIWALOWE
WYJAZD STUDYJNY: Rajd Budnicki – tym razem rozpocznie się w Grabskim Siole, a zakończy w Zaścianku Babie
Lato. W trakcie Rajdu poznamy różnorodność biologiczną Puszczy Bolimowskiej i Doliny Rawki, a w Zaścianku
weźmiemy udział w warsztatach kulinarnych i z zakresu edukacji ekologicznej.

8.30 – 15.00

PRELUDIUM FESTIWALOWE
WYJAZD STUDYJNY „Różnorodność w ogrodzie i na talerzu – źródłem zdrowia w przyszłości”
Przebieg wizyty w Gospodarstwie Esterka:
I.
powitanie gości,
II.
prezentacja gospodarstwa
1. forma multimedialna pt. „W Różnorodności Siła” (czyli o zachowaniu, wspomaganiu i korzystaniu z
bioróżnorodności naszego terenu, o naszych działaniach, osiągnięciach i nagrodach) około 20minut
2. prezentacja w terenie około 15 minut
III.
Warsztat kulinarny „Różnorodność w Diecie”
podczas warsztatu uczestnicy samodzielnie przygotują pyszny kilkudaniowy posiłek z różnorodnych
składników oraz dowiedzą się jak dobierać produkty, czego unikać i jak ważne dla naszego zdrowia jest
pożywienie.
Na zakończenie warsztatu wspólny posiłek z przygotowanych samodzielnie dań.
IV.
Warsztat pt. „Siła Zielonych Koktajli”
podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się o zaletach zielonych koktajli, będą mogli samodzielnie
skomponować oraz wypróbować różne wersje zielonych koktajli.
V.
Na zakończenie wizyty uczestnicy będą mogli samodzielnie zrobić stempel z logo naszego gospodarstwa na
ściereczce oraz przypinkę z logo wizyty studyjnej. Ściereczkę i przypinkę uczestnicy mogą zabrać jako
pamiątkę z wizyty.

Sala

Inauguracja IX Festiwalu Nauki

24 maja,
środa

9.30 – 11.00

9.30 – rozpoczęcie Inauguracji przez JM Rektora PWSZ w Skierniewicach
9.40 – przemówienia zaproszonych Gości
9.55 – omówienie działań tegorocznego Festiwalu Nauki – dr Anna Traut-Seliga
10.05 – 10.30 – wykład inauguracyjny „Znaczenie różnorodności biologicznej dla przyrody i gospodarki człowieka” –
Prof. Janusz Majecki
10.30 – zaproszenie na wystawę fotografii Piotra Wypycha z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
11.00 – Poczęstunek

24 maja,
środa

11.00 - 13.00

Warsztaty „Design Thinking” specjalnie dla uczestników inauguracji IX Festiwalu Nauki prowadzone przez Beatę
Michalską-Dominiak, głównego specjalistę ds. marketingu, brand managera odpowiedzialnego za promowanie idei design
thinking oraz rozwój marki „Promuje Łódzkie”. Doświadczony moderator design thinking, trener, praktyk.
Cel warsztatów”
 Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi metodyki design thinking
 Zamiana problemów na wyzwania
 Dostrzeżenie wartości współpracy i patrzenia na wyzwania z różnych perspektyw
 Dobra zabawa
Warsztaty rozwijają m.in. umiejętności
 Empatycznego podejścia do potrzeb
 Świadomego generowania pomysłów na skuteczne rozwiązania
 Współpracy w zespole
 Wykorzystania kreatywnego, różnorodnego potencjału zespołu

24 maja,
środa

09.00 - 11.00

Seminarium: „Latawcem po bajkach”; Adresaci: Nauczyciele i dzieci przedszkoli oraz Nauczyciele i uczniowie klas I- III,
Miejsce: WODN w Skierniewicach, Prowadząca: dr Beata Krokocka - konsultant WODN W Skierniewicach

24 maja,
środa

11.30 –14.00

Seminarium: „Latawcem po bajkach”; Adresaci: Nauczyciele i uczniowie klas I- III, Miejsce: WODN w Skierniewicach,
Prowadząca: dr Beata Krokocka - konsultant WODN W Skierniewicach

24 maja,
środa

13.05 - 14.30

Prelekcja z prezentacją na temat: „Od rośliny do tkaniny. Żyrardów - miasto jednej fabryki”. P. Barbara Rzeczycka,
muzeum Mazowsza Zachodniego, Żyrardów

E318
(Aula)
E310
(catering)

E307

WODN

E226

15.30

Przedstawienie pt. „Alicja w krainie różnorodności” przygotowane przez wychowanków Domu Dziecka w Strobowie i
Studentów PWSZ w Skierniewicach

Kinoteatr
Polonez

25 maja,
czwartek

9.00 – 14.30
(plus
przejazdy)

Konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy pt. „Różnorodność form i metod dydaktycznych szansą na sukces w edukacji”
– wykłady i warsztaty w Muzeum w Łowiczu, podsumowanie i zakończenie konferencji w Skansenie w Maurzycach.
8.00
Rejestracja
uczestników
w
siedzibie
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Zawodowej
w Skierniewicach (biblioteka budynek E sala nr 109)
8.30
Wyjazd uczestników konferencji autobusem spod siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Skierniewicach
9.30 – 9.40
Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników
9.40 – 9.55
Muzeum w Łowiczu jako lider edukacji regionalnej – Małgorzata Bartosiewicz Muzeum
w Łowiczu
9.55 – 10.10 Wykład WODN
10.10 – 10.30 Przerwa kawowa
10.30 – 11.15 Zwiedzanie Muzeum
11.30 – 12.30 Zwiedzanie Skansenu w Maurzycach
12.30 – 13.00Warsztaty z p. Krzysztofem Janusem – Jak wykorzystać sowie wypluwki do aktywizacji ucznia w
edukacji przyrodniczej
13.15 – 14.00 Obiad i podsumowanie konferencji
14.00 – 14.30 Powrót do Skierniewic pod siedzibę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

E109

26 maja,
piątek

8.30 – 15.00

WYJAZD STUDYJNY „Wioski Tematyczne Krainy Rawki – kontynuacja” – w ramach wyjazdu studyjnego będzie
można odwiedzić i poznać kolejne wioski tematyczne naszego regionu. Tym razem odwiedzimy Wioskę Jabłkową,
Galerię Lawendówka i Wioskę Indiańską Oyate.

16.00 - 18.00

Warsztaty teatralne prowadzone przez członków grupy teatralnej Banana Pervers

E318

18.30 - 20.00

Przedstawienie teatralne grupy Banana Pervers

E318

9.00 – 17.00

Zawody sportowe KUAZS PWSZ w Skierniewicach o Puchar Rektora dla studentów

OSIR

24 maja,
środa

26 maja,
piątek
26 maja,
piątek
27 maja,
sobota

Blok fantastyczny - ECON Ekologiczny Konwent Fantastyczny, a w nim:
10.00 – 11.00 – debata tematyczna „Futurologia” o przyszłości świata i wszechświata
11.00 – 12.00 – wirtualna rzeczywistość na PWSZ – zajęcia z VR prowadzone przez studentów i dydaktyków Informatyki
PWSZ w Skierniewicach
12.30 – 16.00 – zajęcia praktyczne dla miłośników survivalu i LARP w Miejskiej Kniei poprowadzi na własnym
podwórku i w lesie Katarzyna Miłochna – tematyka zajęć: ropoznawanie roślin jadalnych, leczniczych,
trujących (Praktyczne warsztaty botaniczno – kulinarne „Kuchnia Staropolska”), przygotowanie posiłku z
samodzielnie zebranych roślin, według przepisów z XVI-XVIII wieku.
16.00 – 17.00 – przemarsz do Nadleśnictwa Skierniewice
17.00 – 22.00 – Wieczór Tolkienowski: konkursy, warsztaty (w tym survivalowo-historyczne Fundacji Salix), gry i
zabawy fantastyczne, którym patronuje J.R.R. Tolkien

27 maja,
sobota

E312
(wirtualna
rzeczywis
tość)
E313

PIKNIK RODZINNY
WARSZTATY PRZYRODNICZE, RZEMIEŚLNICZE, RĘKODZIELNICZE, TRADYCYJNE
Działania Fundacji ARKA „STREFA RÓŻNORODNOŚCI”

13.00 –
19.00

28 maja,
niedziela

● WARSZTAT EKOLOGICZNYCH KULINARIÓW “Sezon na różnorodność”
To sprawdzona przez nas forma edukacji ekologicznej poprzez doświadczenie. W myśl zasady „przez żołądek do serca”
uczestnicy biorą udział w działaniu, podczas którego samodzielnie lub przy asyście prowadzącego tworzą swoje kulinarne
połączenia. Celem warsztatu jest zaprezentowanie zalet odżywiania się w zgodzie ze strefą klimatyczną i co za tym idzie
przedstawienie różnorodności dostępnych produktów spożywczych w każdej porze roku. Do tego celu użyjemy specjalnie
przygotowanych tablic i posterów. Aby dać uczestnikom możliwość przekonania się również o walorach smakowych,
przygotujemy z nimi kilka potraw w przygotowanej specjalnie przestrzeni kuchenno-piknikowej wykonanej z materiałów
upcyklingowych np. palet transportowych, skrzynek po napojach, starych opon.
● ZABAWY ZRĘCZNOŚCIOWE “Wszechstronnie uzdolnieni”
Ekologiczny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci i dorosłych. Zabawki będą przygotowane z materiałów ekologicznych
oraz z odzysku np. huśtawka z opony, zjeżdżalnia ze starego linoleum, szczudła z puszek metalowych czy pacynki z rolek
po papierze toaletowym. Podczas zabaw animator prowadził będzie quizy i konkursy z nagrodami.
● HAPPENING “Sieć połączeń”
W wydarzeniu będzie można wziąć udział w dowolnej chwili w czasie trwania pikniku. W specjalnie stworzonej do tego
przestrzeni stworzonej z 20 słupów drewnianych, uczestnicy będą mieli okazję współtworzyć instalację przy użyciu

Sale na
poczęstun
ki:
E220
E221
E222
E223

grubych wielokolorowych nici, której efektem końcowym będzie sieć obrazująca to, jak wiele cech łączy nas jako ludzi.
Efekt ostateczny będzie zarówno estetyczny, jak i edukacyjny. Pragniemy zwrócić uwagę zarówno na różnorodność ludzi
w naszym otoczeniu, ale także pokazać, że mimo widocznych różnic, bardzo wiele nas łączy. Finałem happeningu będzie
zaproszenie ze sceny uczestników pikniku do uroczystego oznakowania instalacji specjalną tablicą. Tablica przeniesiona
będzie ze sceny do instalacji w formie barwnego korowodu i przy akompaniamencie muzycznym.
● MAGNESY “Dobra ekorada”
Uczestnicy warsztatu z pomocą edukatora stworzą praktyczny gadżet. Używając specjalnej maszyny do robienia
magnesów. Będzie możliwość zrobienia magnesu na lodówkę. Na potrzeby pikniku zostaną zaprojektowane estetyczne
grafiki, które będą nosiły walor edukacyjny i ozdabiając mieszkania właścicieli przypominały o ważnych ekologicznych
zrachowaniach. Podczas pikniku w warsztacie będzie mogło wziąć udział 300 osób.
● AKADEMIA ARKI
Plenerowa sala multimedialna na bazie namiotu 6x4 m. Zasilana w 100% OZE czyli modułami fotowoltaicznymi,
wytwarzającymi prąd ze słońca oraz systemem rowerów stacjonarnych z wmontowanymi prądnicami generującymi prąd
podczas pedałowania. Tym razem wkomponowując się w temat “Różnorodność dla przyszłości” zaplanowaliśmy wiele
różnych form aktywności w tym m.in :
- Prezentacja z prelekcją
- Dyskusja z gośćmi
- Film dokumentalny
- Film animowany
W przerwach pomiędzy ww. aktywnościami realizować będziemy pokaz teledysków związanych z tematami
ekologicznymi oraz konkursy z nagrodami.

28 maja,
niedziela

● GIGANTYCZNA GRA PLANSZOWA “Fauna i flora”
Przestrzenna gra o wymiarach 5x6m (30m2) o tematyce przyrodniczej. Uczestnicy rzucając kostką przemieszczają się po
planszy odpowiadając na pytania zadawane przez edukatora. Podczas zabawy jest okazja do sprawdzenia swojej wiedzy
oraz zdobycia jej z zakresu informacji o gatunkach zwierząt i roślin zagrożonych w Polsce. Każdy z uczestników otrzyma
na pamiątkę drobny upominek ekologiczny.
● EKO-MEMO “Polska bioróżnorodność”
Gra przestrzenna o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. W grze jest 30 plansz o wymiarach 30x30 cm. Plansze są
rozkładane obrazkami do podłoża. Uczestnicy muszą odgadnąć ich położenie odnajdując pary. Na każdej planszy znajduje
się również ciekawa informacja ekologiczna, która jest odczytywana głośno przez uczestników. W grze biorą udział 3-

osobowe drużyny. Zwycięska drużyna zdobywa drobne upominki ekologiczne.
● PUZZLE “Złóżmy łąkę”
Gigantyczne wyzwanie dla dużych i małych. Układanka liczy 140 elementów. Wzorem jest kwiecista łąka, z mnóstwem
różnorodnych roślin, które można spotkać spacerując zaraz za Skierniewicami lub podróżując po naszym kraju. Podczas
zabawy liczy się uruchomienie wyobraźni i współpraca pomiędzy uczestnikami widzącymi się czasem pierwszy raz. To
świetna zabawa integracyjna oraz ciekawa lekcja przyrody. Uczestnicy posiłkują się banerem ze wzorem zawieszonym na
konstrukcji. Nagrodą za ułożenie jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia na kwiecistej łące. Aby kolejne osoby mogły
wziąć udział w zabawie pracownik Arki, rozkłada elementy i zaprasza “piknikujacych” przez tubę/megafon.

AKTYWNOŚCI FIRMY MAGOJA:

28 maja,
niedziela

 Leśna Biblioteka – Tutaj każdy „książkoman” będzie czuł się jak w przysłowiowym raju. Tym bardziej, że książki
będą zwisać niemalże z nieba, powieszone na specjalnej instalacji wśród drzew. Zieleń, spokój, koce, wygodne
poduszki i niezliczone ilości książek. Jak w prawdziwej bibliotece, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Dla
najmłodszych będą książeczki z rysunkami, dla odrobinę starszych komiksy, bajki i baśnie, dla młodzieży i
dorosłych literatura piękna, fantasy czy literatura faktu. Wystarczy podejść, usiąść na miękkiej poduszce i wziąć
książkę w rękę, a czytelnik od razu przeniesie się do innego świata. Co pół godziny w Strefie Mola Książkowego
pojawi się animator, który będzie czytał bajki dla najmłodszych. Kraina Niesamowitych Pojazdów - tutaj każdy
będzie mógł spróbować swoich sił w jeździe na najróżniejszych i najdziwniejszych pojazdach:
• konikach mechanicznych Ponycycle
• grającym kufrze
• rowerku „fiołku”
• rowerze na opak
• Monocyklu
• rowerze- osie
• hulajnogach
• szalonych miotłach
• staromodnych wrotkach
Będzie to osobno wydzielona strefa, zabezpieczona taśmami i pilnowana przez animatora.


Kraina Zaczarowanych Baniek – ta strefa zapewni przeniesienie się w czarodziejski świat zarówno dzieciom jak i

dorosłym.
Pokaz obejmuje :
• miliony małych baniek
• bańki giganty
• zamykanie w bańkach mydlanych
Oprócz tego każdy będzie mógł spróbować swoich sił i puścić gigantyczną bańkę.

28 maja,
niedziela



Malowanie buziek – tutaj każdy będzie mógł się przemienić w kogo tylko zechce; postać z bajki, zwierzątko,
kwiatuszek, motylka, księżniczkę czy zombie. Powiedzcie tylko kim chcecie być, a my sprostamy każdemu
wyzwaniu! Żeby nikt nie musiał długo czekać na swoją metamorfozę, stanowisko będzie obsługiwać dwóch
animatorów.



Fit Kraina – Kraina dla lubiących aktywność fizyczną, ale też dla tych, którzy dopiero muszą się do niej
przekonać. Znajdą tu się takie atrakcje jak: stepper, ciężarki, kołyska, guma fitness, sprężyny, rower treningowy,
spacer siłacza, ściskacze, siłowanie się na rękę, skakanki i wiele innych. Dodatkowo zgodnie z zasadą „jesteś tym
co jesz” będziemy wspólnie szykować sałatki owocowe i inne fit przekąski.



Clownada – clowni i szczudlarze rozweselą i ubarwią cały piknik. Ich kolorowe stroje, żarty i gagi rozwesela
nawet najbardziej markotnych gości. Przez cały dzień będą angażować uczestników w przeróżne gry, zabawy i
konkursy, a także rozdawać wymodelowane w przeróżne zwierzątka, rośliny i inne cuda baloniki. Nie zabraknie
też wspólnych piosenek, tańców i wygłupów.



Zorbing – Kula sferyczna to wspaniała atrakcja. Śmiałek wchodzi do wnętrza wielkiej kuli przez jeden z dwóch
otworów, zapina pasy (lub nie i wtedy porusza się w niej swobodnie), a potem zaczyna się prawdziwa zabawa kula się toczy, a on przemieszcza się wraz z nią.

EDUKACJA EKOLOGICZNA FIRMY MAGOJA
 W Świecie Doświadczalskich
Wybuchy, wycieki, wulkany i zaskakujące zjawiska! Czyli arcyciekawe eksperymenty z dzieciny fizyki, chemii i
mechaniki, które tłumaczą najmłodszym różne zjawiska zachodzące w otaczającym je świecie. Dzieci także będą mogły
przeprowadzić niektóre eksperymenty. Strefa rozstawiona jest przez cały czas trwania imprezy.
 Świat Leśnych Podróży
Tutaj każdy poczuje się jak w prawdziwym lesie. W krainie tej poprzez zabawę będziemy poszerzać naszą wiedzę o
faunie i florze naszej planety. Wśród atrakcji tej strefy na pewno znajdą się: * leśne instrumenty * leśna olimpiada skoków

* drzewne warcaby * rzut do nory
 Magiczny Świat RecyZabawek
Czyli bardzo duże, bardzo kolorowe i magiczne zabawki rozwijające motorykę, spostrzegawczość i kreatywność,
wykonane z rzeczy, które inni uznali za już niepotrzebne. Wśród naszych zabawek znajdują się: łapacz snów, dziupla
marzeń, mega puzzle, hula-miś, mini golf, zaczarowane równoważnie, dźwiękowy zawrót głowy, piłkarzyki, huśtawki
recyklingowe.
 Zielone Zabawy
Tutaj przez cały czas trwania eventu będą prowadzone zabawy o tematyce ekologicznej, mające na celu zwrócenie uwagi
uczestników na problem ochrony środowiska. Wśród zabaw znajdą się na pewno: Segregator, Recy Kręgle, EkoScrable i
wiele innych.
 Gra “Świat Zwierząt”
Gra stworzona na podstawie znanej gry planszowej "Fauna". Gracze losują kartę ze zdjęciem zwierzęcia. Ich zadaniem jest
odgadnięcie jego wagi i długości, a także miejsca, w którym żyje (dom, las, woda itp.). Będzie to gra ułatwiona, skupimy
się na zwierzętach zamieszkujących nasz kraj. Karty, pionki i planszę są w dużych rozmiarach.
 Zabawowy Wehikuł Czasu
To miejsce to prawdziwy wehikuł czasu. Rodzice i dziadkowie poczują się jak w latach swojego dzieciństwa, a dzieci będą
mogły poznać zabawy, w które bawili się ich przodkowie. Tutaj będziemy się bawić m.in. w: toczenie obręczy, kapsle,
kamienne kółko i krzyżyk, gra w gumę, ciuciubabka, gigantyczne drewnianie klocki i inne.
Sielska Zagroda
Czyli zagroda z milusińskimi zwierzakami: kózkami, konikami fallabela, miniaturową świnką, ale i tą normalnej
wielkości, wężami, barankiem, kurkami sebrytkami, a także z licznymi psiakami.
28 maja,
niedziela



Ekologiczne stanowiska kreatywne:
- EkoDizajn – czyli jak zrobić „coś z niczego”. Z użyciem kawałków materiału i plastikowych butelek będziemy
tworzyć przedmioty użytku domowego: siedziska, podkładki, pojemniki na kredki i długopisy, koszyki i wiele
innych.
- Drugie życie gazet - To stanowisko będzie się składać z dwóch części. I. Ozdoby i naczynia z masy papierowej
Tutaj będziemy tworzyć najróżniejsze półmiski, miseczki, talerzyki, pojemniki. Ale także ozdoby jak na przykład
eko dynie na halloween. II. Papierowa biżuteria Marzeniem każdej dziewczynki jest bycie jak księżniczka.

Pokażemy, że z gazet można stworzyć najwspanialszą biżuterię, która nie tylko jest oryginalna, ale także
przyczynia się do ochrony środowiska.
- Odlotowy Świat Latawców - Świetna zabawa dla dużych i małych. Z listewek oraz starych gazet i sznurków
będziemy robić wyjątkowe i niepowtarzalne latawce. Tym samym pokażemy, że tworząc ciekawe zabawki,
chronimy drzewa, więc dbamy o czystość powietrza.
- Wiosenne wianki z papieru - Tutaj każdy będzie mógł poznać tajniki wyplatania wianków, które kiedyś były
bardzo popularną ozdobą. A co najważniejsze będzie można dowiedzieć się jak wyplatać wianki z materiałów
recyclingowych jak gazety czy bibuły. Do ozdabiania będą wstążki, koraliki, cekiny i suszki.
- Ekopojazdy - Co zrobić, żeby nie zanieczyszczać powietrza? Przesiąść się na ekopojazdy! Z najróżniejszych
materiałów recyclingowych będziemy tworzyć super ekopojazdy, którymi także będziemy się ścigać. Uczestnicy
zabawy będą mieli do dyspozycji kartony, butelki, rury, puszki, materiały i wiele, wiele innych części do budowy
swoich pojazdów. Zapewniamy, że będzie dużo zabawy i śmiechu, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy, bo
w trakcie zabawy nasz animator będzie opowiadał o tym jak zostać eko podróżnikiem.
WARSZTATY LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
 „Zwierzęta w gospodarstwie” to pokaz polskich ras drobiu użytkowego i ozdobnego, gołębi, a także królików . W
ramach pokazu, wystawca przeprowadzi prelekcję o zwierzętach. Będzie można się dowiedzieć o przydomowej
hodowli kur nieśnych dawniej i dziś, miniaturowych kurach ozdobnych - polskiej tradycji hodowlanej, gęsiach czy
indykach. Będzie można z bliska obejrzeć gołębie oraz dotknąć króliki. Pokaz przeprowadzi wieloletni wystawca
zwierząt domowych, propagator odbudowy polskich ras ptactwa. Józef Michalski.


Warsztat wyrobu zabawek tradycyjnych wraz z pokazem narzędzi bednarskich poprowadzi bednarz specjalista,
który sam wykonuje beczki, cebry i balie. Właściciel Zagrody Bednarza pokaże warsztat pracy bednarza, w tym
ławę bednarską, która służy do strugania klepek i obrabiania dna, wątownik do wycinania w klepkach rowków dla
umieszczenia dna, strug krzyżowy do wyrobu naczyń dłubanych. Podczas pokazów bednarz opowie historię
bednarstwa czyli rzemiosła związanego z wytwarzaniem beczek i innych naczyń tego typu. Przede wszystkim
zainteresowani, głównie dzieci, będą mogły zobaczyć i same zrobić zabawki z łatwo dostępnych przedmiotów jak
np. witki wierzbowe. Jest to świetny materiał do wykonania gwizdków. Marcin Szczepanik



Warsztat kulinariów tradycyjnych przeprowadzą panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Krężc gmina Maków, z
wykorzystaniem lokalnych artykułów, ziół z polan i łąk, lasów. Ich zastosowania w kuchni tradycyjnej i
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nowoczesnej. Jak jeść zdrowo i smacznie, a jednocześnie w zgodzie z naturą. Zajęcia te pokażą odbiorcom na
czym polega zasada krótkiego łańcucha dostaw żywności. Wpajanie ekologicznego trybu życia czyli jak być
świadomym konsumentem wybierając lokalne produkty zamiast produktów przetworzonych, które pokonały długą
drogę np. lotniczą czy samochodową przy okazji zanieczyszczając środowisko spalinami zanim trafiły na nasz
stół. Artykuły lokalne, tradycyjne, ekologiczne są lepsze, bo nie zawierają aż tylu chemikaliów, co artykuły
przetworzone z długą datą ważności. Warsztaty będą promować idee spokojnego spożywania produktów
rodzimych pochodzących z gospodarstw z pobliskich regionów. Warsztaty będą miały na celu ochronę i promocję
lokalnych i tradycyjnych sposobów produkcji żywności, promocję kultury spożywania żywności w spokoju,
kupowania jedzenia z źródeł lokalnych. Marzena Kocemba


Warsztaty: „Zwierzęta, owady, rośliny jako elementy komponowania tkanin ” Barbara Pociecha, Sabina Bugaj

 Warsztaty „Stare granie w Sochowej Zagrodzie” - Zdzisław Socha
Założenia programowe:
 Rozpoznawanie różnych starych przedmiotów używanych w gospodarstwie
 Rozpoznawanie instrumentów muzycznych
 Wykonywanie piszczałek drewnianych
 Warsztaty plastyczne w „Zagrodzie pod Dębami” - Anna Grabarz
Założenia programowe:
 Rozpoznawanie różnych gatunków drzew, ze szczególnym uwzględnieniem dębów.
 Zdobienie drewek dębowych – prace uczestnicy zabierają ze sobą.
 Zapoznanie z ofertą „Zagrody pod Dębami”

28 maja,
niedziela

 Warsztaty ekologiczno-matematyczno-kulinarne „Matematyka na stolnicy w Wiosce Jabłkowej” - Ewa Krakowiak
Założenia programowe:
 Rozpoznawanie różnych odmian jabłek, proste działania matematyczne podczas warsztatów kulinarnych, w
tym ważenie, mieszenie, rozpoznawanie kształtów.
 Zapoznanie z ofertą wioski tematycznej – Wioski Jabłkowej
 Warsztaty stolarskie w „Stolarence pod Paprocią” – Dariusz Rudnicki
Założenia programowe:
 Zaprezentowanie możliwości wykonywania prostych przedmiotów użytkowych z drewna – każdy uczestnik




warsztatów zabiera własnoręcznie wykonany przedmiot.
Opowieść o pracy stolarza i przedmiotach wykonanych z drewna używanych w gospodarstwach
Zapoznanie z ofertą wioski tematycznej - Wioski Mchu i Paproci

 Warsztaty „Decupage w Galerii Rękodzieła Lawendówka” - Grażyna Popowska-Soszka
Założenia programowe:
 Zaprezentowanie możliwości wykonywania zdobienia przedmiotów użytkowych metodą decupage– każdy
uczestnik warsztatów zabiera własnoręcznie ozdobiony przedmiot.
 Rozpoznawanie gatunków lawendy, wiedza o jej właściwościach
 Zapoznanie z ofertą Galerii Rękodzieła Lawendówka
 Warsztaty bibułkarskie w „Zagrodzie Kwiatkowej” – Janina Kwiatkowska
Założenia programowe:
 Zaprezentowanie możliwości wykonywania kompozycji kwiatowych
uwzględnieniem róż.
 Rozpoznawanie różnych gatunków kwiatów
 Zapoznanie z ofertą „Zagrody Kwiatkowej”
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bibuły,

ze

szczególnym



Drugie życie tkanin – słowiańskie laleczki
Tworzenie Lalek słowiańskich, które wywodzącą się z wielowiekowej tradycji ludowej, polega na używaniu tylko
naturalnych materiałów – tkanin, drewna, ziół. Lalkę tworzy się ręcznie, bez igieł, bez przeszyć, ze skrawków
materiałów, tasiemek, które mocowane są wyłącznie poprzez wiązanie. Jedynie strój może być szyty, haftowany i
ozdabiany. Na pikniku dzieci wraz z rodzicami, dziadkami będą miały możliwość wykonania swojej laleczki,
którą ze sobą zabiorą do domu. Katarzyna Mikulska



Zwierzęta i rośliny jako elementy komponowania tkanin – Warsztat przygotowywania i stosowania na tkaninach
drewnianych stempli przedstawiających zwierzęta i rośliny w różnych kompozycjach i wersjach kolorystycznych;
warsztat uczy rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, a także estetycznego komponowania wzorów
inspirowanych różnorodnością biologiczną na materiale. Barbara Pociecha, Sabina Bugaj

WARSZTATY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW PWSZ W SKIERNIEWICACH:
Instytut Nauk o Zdrowiu:





Studenci Dietetyki – pomiar BMI, składu i wieku biogicznego ciała
Studentki Kosmetologii pod kierunkiem mgr Anny Gorol – „Co słychać u Twych Stóp’?!? – porady podologa
Studenci Pielęgniarstwa podkierunkiem mgr Grażyny Majkowskiej – Pomiar ciśnienia i poziomu glukozy

Instytut Nauk Przyrodniczych:
 Warsztaty „ogródkowe” dr Maria Rogowska, dr Agnieszka Stępowska, dr Adam Marosz
 Porady dla działkowców - Jak zwalczać szkodniki na działce – dr Maria Rogowska
Biuro Karier
 Analiza preferencji i predyspozycji zawodowych, doradztwo kariery, możliwość konsultacji swojego CV
z doradcami zawodowymi – dr Piotr Miller, mgr Kinga Kwiatkowska, mgr Urszula Laska, mgr Monika Lipska
Pokazy AIKIDO (KU AZS PWSZ w Skierniewicach) – dr Radosław Bednarski.

WARSZTATY i DZIAŁANIA POD AUSPICJAMI BOLIMOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

28 maja,
niedziela

1

Bogacińska Iwona

Warsztaty z wykonywania bibułowych kwiatów.:
„Kwiaty naszych łąk i lasów w tradycyjnym wykonaniu z bibuły”

2

Buczek Edward

Warsztaty z kowalstwa artystycznego pt.: „Rośliny i zwierzęta naszych lasów
w kowalstwie artystycznym i użytkowym”

3

Czarnołęcka Aleksandra

Warsztaty z papieroplastyki pt. „Wiosenna łąka – quilling”

4

firma CELER, Piotr Lasecki

Warsztaty projektowania i wykonywania toreb z nadrukiem roślin

5

Hugo-Bader Eliza

Warsztaty tworzenia obrazów z suszonych roślin pn.:„Pejzaże z roślin”

6

KahanMargerita

Warsztat „Oleje i octy ziołowe z potrzeby smaku i piękna”
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7

Konopczyńska-Aftewicz Dorota

Warsztaty garncarskie

8

Krawczyk-Mechocka Anna

Warsztaty wykonywania dekoracji z lukru plastycznego pt. „Owady leśne z
jadalnej masy cukrowej”

9

Kuskowska-Piotrowska Elżbieta

Warsztaty ziołowe Pt. „Jak pachnie łąka w dolinie Rawki?”

10

Michalski Jan

warsztat wyplatania z wikliny i ratanu

11

Mechocka Teresa

Warsztaty z wykorzystaniem szydełka pt.: „Ptaki lasów Puszczy
Bolimowskiej”

12

Pira Krzysztof

Warsztaty budowania domków dla owadów pożytecznych

13

Plebankiewicz-Wasilewska Iwona

Warsztaty wyplatania bransoletek z materiałów naturalnych w wyrazie
nawiązujących do aktualnych trendów w modzie i zdobnictwie: steam punku

14

Reszczyńska Magdalena

Warsztaty z haftu pn.:„Kwiaty polne na serwetkach ozdobą w każdym domu”

15

Sąsiadek Aneta

„Co pełza…, chodzi… i lata… po Bolimowskich Lasach”

16

Sobczak Stefan

Warsztaty entomologiczne pt. ”Różnorodność sposobów odżywiania się
owadów Puszczy Bolimowskiej”

17

Stańczak Małgorzata

„Zaklęte w kamieniu”Warsztat inspirowany pięknem fauny i flory polskiej,
polegający na malowaniu na kamieniach polnych motywów roślinnych i
zwierzęcych

18

Zaścianek Babie Lato Anna
Taboryska

Warsztaty ziołowe „Spécialité de la maison”

19

Zaścianek Babie Lato Anna
Taboryska

Warsztaty w KOLOROSFERZE

28 maja,
niedziela

20

Waszkiewicz Elżbieta

Warsztaty malarskie "Zielnik malowany"

21

Waszkiewicz Leszek

Warsztaty plastyczne "Dendrologia bez tajemnic"

22

Nowak Kinga

Warsztaty plastyczne: „Modelinowe zwierzątka – super pamiątka”

23

Kurzac Tadeusz

Pokaz „Drzewa i grzyby”

24

OT BPK

Konkurs dla dzieci z nagrodami pt. „Skrzydlaci mieszkańcy lasów i miast”





Stoiska edukacyjne skierniewickich szkół ponadgimnazjalnych „EDUKACYJNY ZAKĄTEK”
Gry i zabawy ludowe i starodawne – Fundacja SALIX z Łodzi
Stoisko edukacyjne Polskiego Związku Łowieckiego



Konkurs musztry szkół ponadgimnazjalnych regionu
Stoisko edukacyjne Ligi Ochrony Przyrody Okręg Skierniewice: Akcja edukacyjno - społecznościowa Ligi –
„Zostań Przyjacielem pszczół! - posadź rośliny miododajne w swoim otoczeniu”. Udział lokalnej społeczności w
Zaplecze
grach edukacyjnych związanych tematycznie z ochroną pszczół, każdy z uczestników otrzymuje nagrodę
występów
w postaci sadzonki roślin miododajnych.
artystyczn
Stanowiska promocyjno-edukacyjne partnerów i współorganizatorów
IX Festiwalu Nauki PWSZ w
ych
Skierniewicach, w tym np. Urzędu Miasta Skierniewice, Nadleśnictwa Skierniewice, komendy Miejskiej Policji w
E224
Skierniewicach i in.





Catering ufundowany przez Urząd Miasta Skierniewice



Występy artystyczne na scenie głównej Pikniku.



I WIELE INNYCH ATRAKCJI! 

SPEKTAKLE TEATRALNE
 Spektakl I MAGOJA - Spektakl „Lo i Nu, czyli historia nie z tej planety.”
Lo i Nu to dwa wspaniałe stworki, które mieszkają na cudownej planecie gdzie wszyscy żyją według określonych
zasad. Na tej planecie każdy każdego szanuje, nikt się z nikogo nie wyśmiewa, wszyscy są szczęśliwi. Nasi
bohaterowie dobrze wiedzą, że złamanie którejś reguły kończy się czym bardzo złym. Niewiedzą jednak czym.
Ciekawość bierze górę i stworzonka łamią ogólnie przyjęte zasady. Nagle trafiają na obcą planetę Ziemię i
dowiadują się czym grozi nieszanowanie innych.
17.00 –
19.00



Spektakl II TEATR MAŁE MI - Spektakl "TUWIM Julek – PARA buch, FRAZY w ruch". Autorka scenariusza
Marta Guśniowska, z dużą dozą literackiej finezji i humoru połączyła wiersze z książeczek „Rany Julek” i
„Tuwimowo” autorstwa m.in. Agnieszki Frączek, Wandy Chotomskiej, Marcina Brykczyńskiego czy Michała
Rusinka, inspirowane twórczością Juliana Tuwima. Motywem przewodnim przedstawienia jest dzieciństwo
Tuwima Julka, który jako niesforny malec zabawia się w chemika, strażaka, magika, hodowcę jaszczurek, rusza w
podróż do Ameryki a „leżąc na łące marzy, że wierszyk o słoniu wysmaży”. Całości dopełnia mobilna,
przeobrażająca się podczas przedstawienia scenografia, wysmakowane lalki - ilustracje Katarzyny Szpilkowskiej
oraz brawurowa muzyka Jacka BUDYNIA Szymkiewicza, lidera zespołu Pogodno. Spektakl Wędrownego Teatru
Lalek Małe Mi reżysersko wsparł Piotr Bikont. Wspólna podróż w świat dzieciństwa Tuwima Julka i parafrazy
jego wierszy, sprawiają dużo frajdy oraz pobudzają wyobraźnię zarówno najmłodszych jak i starszych widzów.
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8.30 – 15.00

WYJAZD STUDYJNY: „Rzemiosła dawne w strefie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”
 Wyjazd ze Skierniewice (PWSZ)
 Bolimowski Park Krajobrazowy: Podstawowe informacje o Bolimowskim Parku Krajobrazowym przekazane w
autokarze (śródleśne polany a budnictwo, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, miejsce występowania
turów, ochrona czynna turów wprowadzona przez Władysława Jagiełłę i aktualne problemy ochrony przyrody).
 Bolimów: krótka informacja o niegdyś istniejącym tu mieście założonym przez księcia mazowieckiego Ziemowita
III. Rozkwitło w XVI w. Stały tu wtedy trzy kościoły, drewniany ratusz i młyn na rzeką. Wśród 1871
mieszkańców było: 31 szewców, 2 kuśnierzy, 6 kowali, 8 krawców, 7 zdunów, 20 piwowarów, 4 „co gorzałkę
palą”, 6 smolarzy, 5 prasołów, 20 garncarzy, 31 ślusarzy i 36 szynkarzy.
 Warsztat garncarski rodziny Konopczyńskich: udział w warsztacie garncarskim, toczenia na kole oraz
poznanie historii warsztatu (działającego od 1805 r.) i różnorodności naczyń codziennego użytku produkowanych
z gliny – produktu naturalnego i biodegradowalnego.
 Warsztat kowalski: Zwiedzanie warsztatu, zapoznanie się z narzędziami i różnorodnymi produktami pracy
kowala w przeszłości i aktualnie. Udział w warsztacie pt. „Wykorzystanie motywów roślinnych i zwierzęcych w
kowalstwie dawniej i dziś. Pokaz kucia w tradycyjnej kuźni motywu roślinnego” podczas , którego uczestnicy
samodzielnie próbują produkować wyroby kowalskie.
 Zagroda Bednarza w Bednarach: Pobyt w miejscowości, której nazywa pochodzi od rzemieślników
produkujących naczynia metodą klepkową. Udział w warsztatach bednarskich (uczestnicy samodzielnie będą
składać naczynia z klepki). Zwiedzania gospodarstwa, w tym zapoznanie się z ok. 500 eksponatami poświęconymi
dawnym rzemiosłom i życiem na wsi łowickiej. Przybliżenie funkcjonowania gospodarstwa wiejskiego, gdzie
zdecydowana większość powstających odpadów zostaje wtórnie wykorzystywana.
 Pałac Radziwiłłów w Nieborowie: krótka informacja o rodzinie Radziwiłłów, pałacu, parku i alei lipowej
(pomnik przyrody) podczas powrotu autokarem.
 Powrót do Skierniewic (PWSZ).

DZIEŃ WYDZIAŁU NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
WARSZTATY ( 10 osobowe rotacyjnie w godz.: 9.00-10.30; 10.45-12.15; 12.30-14.00):
 Warsztaty mikrobiologia – „Zobaczyć – niewidzialne” –
Dr Paweł Lisiecki/dr Anna Kwaszewska sala 135 i 345F
 Warsztaty Podologiczne: "Zdrowe stopy to podstawa"
Mgr Anna Gorol – sala 109F
 Warsztaty kosmetologiczne- „Kłopoty młodej… CERY”
Dr Renata Sieradzan-Skrzetuska/mgr Sława Witkowska-Orzeszek sala 111 i 209F
 Warsztaty Dietetyczne–„Twardy orzech do zgryzienia- zdrowie zamknięte w skorupce”
dr Agnieszka Wiosetek-Reske/dr Regina Wierzejska/mgr Stella Buczek sala 210 i 205 F
29 maja,
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9.00 – 14.00

 Warsztaty z savoir vivre – „Być jak James Bond”
Dr Gabriela Henrykowska sala 105/F
 Warsztaty z Pierwszej Pomocy – „Umiem pomóc koledze”:
Dr Małgorzata Wojciechowska, dr Iwona Łopacińska, mgr Mirosława Maślakiewicz
Sale pielęgniarskie, bud F
WYKŁADY:
 10.00-10.30
Dlaczego lubimy słodycze? – dr n. med. Joanna Soin - sala 208F
 10.45-12.00
„Ogródek działkowy” diabetyka - dr Irena Babik – sala C26
PRELEKCJE ENTOMOLOGICZNE z warsztatami laboratoryjnymi – dr Maria Rogowska – sala C34
 „Znaczenie pszczół w życiu człowieka” + film (gimnazjum i szkoła średnia)
 „Owady w ogrodzie” (szkoła podstawowa)

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

29 maja,
poniedziałek

29 maja,
poniedziałek
29 maja,
poniedziałek

Przedstawienie oferty edukacyjnej
kierunku BW) oraz działalności Koła

(charakterystyka

9,30

Koło Naukowe „SECURUS”

10,45

Prof. dr hab. Gen. broni Jerzy Gotowała – Wyższa Szkoła Wykład – „Rola sił powietrznych w kształtowaniu
Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
bezpieczeństwa państwa”.

10,45

dr Maciej Karwat – Akademia Sztuki Wojennej w
Wykład – „Współczesne zagrożenia terrorystyczne
Warszawie

11,15

Dyrektor biura WOT

11,45

Przedstawiciele: Policji, WKU, Straży Miejskiej, ITD, PSP, Panel dyskusyjny nt „Roli podmiotów odpowiedzialnych
OSP, Służby Więziennej, przedstawiciel CZK, LPR, ABW
za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa”.

12,15

p. Janusz Bilczewski - Prezes OSP – Ratownictwo Wodne w Prezentacja
multimedialna
Łowiczu
w służbie ludności”.

Nowy rodzaj wojsk – WOT- nowe wyzwania”

”Ratownictwo

E318
Sala na
catering
E311

wodne

9,30 – 13,00

Wystawa statyczna

Wiatrakowiec, pojazdy policyjne, ITD., PSP, 25 BKP,
śmigłowiec LPR, Ratownictwo Wodne, Straż Miejska

9,30 – 13,00

dr Anna Wiktorowicz – PWSZ w Skierniewicach

Stoisko z poradami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa
wewnętrznego

9.00 – 14.30

Seminarium dla osób zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem własnej firmy pt. „Własna firma - krok po
kroku” - cz. I, WUP Skierniewice, p. Urszula Bilska.

Wyjazd do Teatru Lalek Arelekin w Łodzi na przedstawienie: "Królewna z Drewna", I rok pedagogiki,
Opiekun: dr Małgorzata Potoczna

F342

DZIEŃ PEDAGOGIKI

9.00-14.00
9.00 – 11.00

F306

Warsztaty dla rodziców: Feta, speed, sensimila i ganda - substancje psychoaktywne na wyciągnięcie ręki
prowadząca dr Aleksandra Stankiewicz

E220

14.00 -16.00

Warsztaty dla dorosłych (Rodziców) mających małe dzieci: Głaskologia, czyli jak budować relacje pełne
ciepła z dzieckiem oraz mądrze je motywować
prowadzący dr Aleksandra Stankiewicz
Warsztat dla biznesu: Zarządzanie multigeneracyjne w organizacji
prowadząca dr Aleksandra Stankiewicz

9.00 – 12.00

Projekt Edukacyjny Twórczy i kreatywny przedszkolak
prowadząca dr Grażyna Cęcelek

11.30 - 13.30

30 maja,
wtorek

Warsztat dla studentów PWSZ w Skierniewicach: „ Mapa marzeń - rozwój osobisty, praca nad celami i
wartościami”mgr Kinga Kwiatkowska – warsztaty dwugodzinne (2 grupy )

Warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych: Mam prawo do bycia sobą, do wyrażania własnych
13.00 – 14.00 poglądów, swoich potrzeb i emocji, Trening zachowań asertywnych, 20 osobowa grupa
prowadząca dr Grażyna Cęcelek
Warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: Doceń swoje mocne strony i bądź wrażliwy na
14.00- 15.00 drugiego człowieka, 20 osobowa grupa
prowadząca dr Grażyna Cęcelek
Projekcja sztuki Doroty Masłowskiej w adaptacji i reżyserii Grzegorza Jarzyny "Między nami dobrze jest".
13.00 – 15.30 Dyskusja po projekcji.
prowadzący dr Tomasz Krakowiak
15.30- 16.30

Wykład: Neoliberalna pedagogika długu czyli niewidzialne szaty cesarza
prowadzący dr Tomasz Krakowiak

E220
E220
E122
(Bufet)
E221

E221

E223
E223

30 maja,
wtorek

10.00 – 12.30

Zajęcia interdyscyplinarne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (MAGOJA): "Co to znaczy myśleć i jak
myśleć i filozofować skutecznie", prowadzone przez Adama Skolankiewicza - filozofa założyciela gabinetu
filozoficznego w Krakowie.
Temat:
Wyuczenie umiejętności myślenia, rozumowania oraz filozofowania przez najprostsze ćwiczenia
uświadamiające.
Cel zajęć:
1. Zapoznanie z procesem myślenia i odróżnienie go od innych procesów poznawczych, między innymi: poznawanie
pojęć, rozumowanie. podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów.
2. Przedstawienie i wyuczenie rozumowania warunkowego wraz podstawowymi błędami.
3. Przedstawienie i wyuczenie rozumowania indukcyjnego: testowanie hipotez, rozumowanie przez analogię

E313

DZIEŃ FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

9.00-12.20

9.00-15.30
30 maja,
wtorek

10.00- 11.00

Konkurs wiedzy na temat finansów adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej pt. "Świat finansów" we
współpracy z Bankiem Spółdzielczym
prowadzący: dr Barbara Dembowska, dr Iwa Kuchciak
Escape room"Zrozumieć finanse" dla młodzieży ponadgimnazjalnej (1 grupa około 45 minut – max 5 grup))
prowadzący: dr Iwa Kuchciak, dr Barbara Dembowska,
współorganizacja: studenci kierunku FiR,
Własny biznes- droga do sukcesu" - wystąpienie lokalnego przedsiębiorcy dla studentów i/lub młodzieży
ponadgimnazjalnej
osoba odpowiedzialna: dr Barbara Dembowska

9.00-11.00
E308
11.00-12.00
E318 (Aula)

E120
E310
E318
(Aula)

9.00- 14.00

Warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej "Wartość pieniądza" dot. wykorzystania narzędzi
elektronicznych do planowania finansowego, planowania budżetu domowego - Excel, aplikacje mobilne (1
grupa około 45 min.)
prowadzący: dr Magdalena Paszkiewicz

E209

9.45 - 14.00

„Statystyka nie jest nudna”- warsztaty analizy danychw Excelu, adresowane do młodzieży
ponadgimnazjalnej(1 grupa 10 osób – ok. 90 min.- max 2 grupy)
prowadzący: dr Maria Kaźmierska-Zatoń

E212

30 maja,
wtorek
30 maja,
wtorek

8.30 – 15.00

9.00 – 14.30

Seminarium dla osób zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem własnej firmy pt. „Własna firma - krok po
kroku” - cz. II, WUP Skierniewice, p. Urszula Bilska

8.00- wyjazd

Projekt: Od jaskiniowca o naukowca czyli jak rozwijać kompetencje badawcze studentów i uczniów
Wyjazd studentów II i III roku Pedagogiki, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia
stacjonarne i niestacjonarne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawa
opiekun dr Teresa Janicka-Panek

9.00 -12.00

Projekt: Zmień swój stereotyp
Prowadzący dr Aleksandra Stankiewicz, studentki Pedagogiki, specjalność Resocjalizacja z profilaktyką
społeczną

10.00-

Wyjazd studyjny dla studentów do Warszawy NBP: Centrum Pieniądza, Giełda Papierów Wartościowych,

wyjazd

opiekun: dr Barbara Dembowska

31 maja,
środa

31 maja,
środa

WYJAZD STUDYJNY „Różnorodność biologiczna” lasów Polski Środkowej na przykładzie rezerwatów Nadleśnictwa
Skierniewice”. W ramach wyjazdu odwiedzimy cenne przyrodniczo rezerwaty leśne Nadleśnictwa Skierniewice, aby
docenić ich bogactwo przyrodnicze i przeanalizować potencjalną i rzeczywistą roślinność lasów Polski Środkowej.
Naszymi przewodnikami będą pracownicy RDOŚ w Łodzi i Nadleśnictwa Skierniewice. Rezerwaty, które planujemy
odwiedzić to: Bażantarnia, Źródła Borówki, Babsk i Trębaczew
F342

E226

II SYMPOZJUM NAD RAWKĄ

31 maja,
środa

9.30 – 15.00

„Różnorodność działań lokalnych społeczności Doliny Rawki i Puszczy Bolimowskiejna rzecz zrównoważonego
rozwoju”.
Sesja I – wykładowa: wykłady przedstawicieli lokalnych społeczności i Lokalnych Grup Działania na temat ich
działalności w zakresie rozwoju zrównoważonego
9.30 – powitanie Uczestników przez władze PWSZ w Skierniewicach
9.40 – zabranie głosu przez Gości
10.00 – wykład przedstawiciela firmy EKOREGION z Bełchatowa na temat gospodarki odpadami w gminach
10.15 – wykład: LGD "Gniazdo" reprezentuje Anna Gidrewicz-Krawczyk
10.30 – wykład: LGD "Kraina Rawki" reprezentuje Janina Kwiatkowska
10.45 – wykład: LGD "Mroga" reprezentuje Zbigniew Sokołowski
11.00 - przerwa kawowa

E318
(Aula)
Zaplecze
dla
cateringu
E311

11.15 – wykład: LGD "Ziemia Łowicka" reprezentuje Wiesława Wojda
11.30 – wykład: Mariański Ruchu Inicjatyw Społecznych reprezentuje Katarzyna Niewczas
11.45 - prezentacja gospodarstwa agroturystycznego Esterka pt. „Różnorodności szansą dla przyszłości” – Margerita
Kahan
12.00 - "Jak aktywna społeczność wspiera czynną ochronę walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego" – przedstawiciel ZPKWŁ OT BPK
10.00 – 12.00 – konsultacje wykładowców dla uczestników sympozjum (rotacyjnie)
Sesja II – warsztatowa: warsztaty rękodzieła regionalnego
12.00 – 15.00 – warsztaty rotacyjne prowadzone przez następujące osoby:
1. Warsztat bibułkarstwa i wcześniejszy wykład poprowadzi Anna Gidrewicz-Krawczyk.
Warsztat bibułkarstwa będzie promować sztukę ludową i tradycję regionu oraz kunszt rękodzielniczy. Wycinanki,
kwiaty z bibuły będą stanowić aspekt kulturowy. Osoba ta opowie o swoim doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy
unijnych, szansach i trudnościach w sięganiu po środki zewnętrzne. Jak pomaga Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Lokalna Grupa Działania w rozwoju wsi.
2. II Warsztaty bibułkarstwa i wcześniejszy wykład poprowadzi Janina Kwiatkowska.
Pani Janina Kwiatkowska urodziła się i do dzisiaj mieszka we wsi Wilkowice. Kocha wieś i kulturę ludową. Jest
założycielką Wioski Różanej, w której jest wszystko związane z różą. Zarówno piękne kwiaty w ogródkach, herbatka z
suszonej dzikiej róży oraz pączki nadziewane różą. Pani Kwiatkowska prowadzi też u siebie zagrodę edukacyjną. Ma
program edukacyjny dla dzieci do klasy 4 szkoły podstawowej pt. " jak to z jakiem było", dla starszych dzieci program
pt. "Kod kreskowy wsi", czyli stroje, pieśni i tańce ludowe naszego regionu oraz prowadzi warsztaty bibułkarskie.
Ponadto jest członkinią Zespołu Obrzędowego z Wilkowic, które oprócz śpiewania, prezentuje też inscenizację dawnego
wesela oraz pierzawkę (czyli darcie pierza).Jest również członkinią Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina
Rawki".
3. Warsztat pszczelarski i wcześniejszy wykład pod tytułem „Spotkanie z pszczołą” poprowadzi Zbigniew Sokołowski.
Pan Zbigniew wywodzi się z rodziny pszczelarskiej. Pasję pszczelarską łączył z pracą w samorządzie gminnym, gdzie
pełnił funkcję Wójta Gminy Brzeziny będąc jednocześnie Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Autor
wielu publikacji pszczelarskich w miesięczniku „Pszczelarstwo” Inicjator i współautor dokumentacji - miodów z obszaru
działania Koła Pszczelarzy, pod nazwą: „Miód Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich i Rawki” - uznanych przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - jako produktu tradycyjnego pochodzenia.

Wykład i warsztat pszczelarsko - bartniczy z wykorzystaniem sprzętu pszczelarskiego i bartniczego oraz żywych
pszczół. Wykład i warsztat przeznaczone jest są dla osób, które interesują się pszczelarstwem, chcą poszerzyć wiedzę
pszczelarsko-bartniczą oraz poznać problemy związane z życiem pszczół i ich wpływem na człowieka. Uczestnicy
poznają skład rodziny pszczelej oraz budowę ula (na podstawie prezentacji i prawdziwego ula). Dowiedzą się również
jak żyją pszczoły, jak przygotowują się do przetrwania zimy. Uczestnicy poznają poszczególne etapy produkcji miodu i
jego rodzajów, sposobach pozyskiwania, właściwego przechowywania oraz oddziaływaniu na organizm człowieka.
Zapoznają się ze sprzętem pszczelarskim oraz bartnym. Mistrz pszczelarski zapozna słuchaczy z właściwościami
leczniczymi produktów pszczelich. Poruszony zostanie również problem zmniejszania się populacji owadów
odpowiedzialnych za zapylanie roślin (terminy zabiegów agrotechnicznych, dostępność roślin miododajnych, choroby
pszczół).
4. Warsztat wycinanek łowickich i wcześniejszy wykład poprowadzi Wiesława Wojda.
Artystka od wielu lat zajmuje się wycinankami. Robi gwiazdy, kodry i tasiemki, różne wzory, kształty i motywy.
Głównie kwiaty (maki, chabry, róże, lilie), koguty będące charakterystycznym elementem łowickiej wycinanki, a także
sceny rodzajowe i motywy świąteczne. Oprócz wycinanek artystka robi wydmuszki świąteczne na Wielkanoc. Obkleja
skorupki jajek motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Jej kodry często nazywane są przez etnografów i muzealników
mianem trójwymiarowych gdyż uchwycony jest na nich ruch, dynamika historii inaczej niż na kodrach tradycyjnych.
5. Wykład na temat funkcjonowania stowarzyszenia „Mariański Ruch Inicjatyw Społecznych” i warsztaty wytwarzania
kwiatów z filcu poprowadzi pani Katarzyna Niewczas.
Pani Katarzyna Niewczas w Stowarzyszeniu MRIES działa od początku jego istnienia. Jest znaną działaczką społeczną i
udziela się w działaniach zmierzających do aktywizacji lokalnych społeczności. Bardzo często organizuje spotkania,
warsztaty, prelekcje i inne działania korzystne dla lokalnej społeczności swojej miejscowości i gminy. Jest również
uznaną rękodzielniczką. W ramach tego warsztatu przybliży nam sztukę filcowania i wytwarzania kwiatów z filcu.
6. Warsztat zielarski i wcześniejszy wykład o swoim gospodarstwie przeprowadzi MargeritaKahan.
Margarita Kahan jest znaną w regionie animatorką edukacji ekologicznej, prowadzi gospodarstwo agroturystyczne i
permakulturowe ogród ziołowo-warzywny. Organizuje ona w swoim gospodarstwie liczne warsztaty, działania i
imprezy, które przyciągają odbiorców z całej Polski. Wśród najbardziej znanych imprez są Esterka VillageFestival,
Dzień wymiany Nasion, Dzień Wiatru, Święto Dyni i wiele innych. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z
innymi, stąd jej wyraźnie zaakcentowana obecność na IX Festiwalu Nauki. Dzisiejszy warsztat przybliży odbiorcom
różnorodność biologiczną ziół ogrodowych i dzikich.
Wszyscy prelegenci są jednocześnie osobami prowadzącymi warsztaty (poza pierwszym i ostatnim wykładem, które są
bezkosztowe). Są również zobowiązani do prowadzenia konsultacji w przedmiocie swoich wystąpień i warsztatów. Czas
ich pracy: nie mniej niż 5 godzin.

15.00 – poczęstunek
31 maja,
środa

9.00 – 14.30

31 maja,
środa

17.30 – 20.00

Seminarium dla osób zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem własnej firmy pt. „Własna firma - krok po
F342
kroku” - cz. III, WUP Skierniewice, p. Urszula Bilska
WIECZÓR NAUKI
17.30 - 17.35 – Powitanie Gości i rozpoczęcie Wieczoru Nauki przez JM Rektora PWSZ w Skierniewicach, prof.
Daniela Stosa
17.35 – 17.50 – Wręczenie medali „Za zasługi dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach”
17.50 – 18.05 – Wystąpienia zaproszonych Gości
Szkoła
18.05 – 18.35 – Wykład zamykający IX Festiwal Nauki PWSZ w Skierniewicach: „Konstancja Gładkowska –
Muzyczna
młodzieńcza miłość Fryderyka Chopina”, Anna Baranowska, Izba Historii Skierniewic
18.35 -18.55 – Koncert muzyczny uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach
18.55 – 19.10 – Podsumowanie IX Festiwalu Nauki, wręczenie podziękowań Osobom i Instytucjom zasłużonym dla
realizacji działań festiwalowych
19.10 – Poczęstunek dla zaproszonych Gości

UWAGA!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie imprez IX Festiwalu Nauki PWSZ
w Skierniewicach
Termin zgłaszania uczestnictwa: do 18 maja 2017 r.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pod adres e- mail: festiwalnauki.pwsz@wp.pl
O uczestnictwie w wybranym wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie zgłoszenia otrzymają Państwo drogą e-mailową.
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji merytorycznych i organizacyjnych prosimy o kontakt e-mail lub
telefoniczny z koordynatorem merytorycznym Festiwalu Nauki dr Anną Traut-Seligą: 608 35 96 50.
UWAGA: można zgłaszać uczestnictwo w dowolnej ilości wydarzeń.

