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Słowo wstępu

VIII edycja Bydgoskiego Festiwalu Nauki 

Bydgoski Fes  wal Nauki z ka dym rokiem cieszy si  coraz wi kszym zainteresowaniem w ród ró nych 
grup odbiorców. W dniach 24-27 maja 2017 r. odby a si  ju  ósma edycja tej akademickiej inicjatywy wspó -
organizowanej przez pi  bydgoskich uczelni. W kampusach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwer-
sytetu Technologiczno–Przyrodniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Miko aja Kopernika, Wy szej 
Szko y Gospodarki oraz Bydgoskiej Szko y Wy szej kolejny raz przedstawiono mieszka com Bydgoszczy 
i regionu program ob  tuj cy w fascynuj ce wydarzenia, przybli aj ce i pokazuj ce nauk  w sposób przy-
jazny, praktyczny i ciekawy. Fes  wal zago ci  równie  w Chojnicach oraz Inowroc awiu, gdzie wspierany 
przez mecenasów nauki oraz sponsorów integrowa  rodowiska lokalne z naukowcami oraz studentami.

Bydgoski Fes  wal Nauki jest doskona  okazj  do prezentacji nauki, zarówno w formie wyników bada  
naukowych, potencja u badawczego, zasobów infrastruktury uczelni, metod i technik prowadzenia bada , 
jak równie  ukazywania zasobów kadrowych, prezentuj cych pracownie, laboratoria oraz codzienny trud 

pracy naukowca XXI wieku. Jednocze nie umo liwia zaprezentowanie dzia alno ci po-
szczególnych uczelni, zw aszcza metod prowadzenia bada , w spo-

sób popularyzuj cy nauk . Has o fes  walu: „Z ap bakcyla 
nauki” pozwala nie tylko na zaszczepienie w ród m odzie-
y pasji docieka  naukowych, ale rozbudza ch  poznawa-

nia, odkrywania i interpretowania trudnych zjawisk, proce-
sów i problemów, daj c uczestnikom fes  walu mo liwo  
zaspokojenia „g odu wiedzy”.

Podobnie jak w poprzednich latach, fes  wal obejmowa  
setki imprez, które ukazywa y ogromny potencja , jak rów-
nie  ró norodn  ofert  poznawcz . Organizatorzy zapropo-
nowali cie ki tematyczne: artystyczn , humanistyczn , nauk 
o zdrowiu, nauk cis ych, przyrodnicz , spo eczn , oraz tech-
niczn , które odwiedzi o ponad 27 tys. pasjonatów nauki. 

pracy naukowca XXI wieku. 
szczegó

z
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W imieniu organizatorów 
Bydgoskiego Fes  walu Nauki, 
dzi kuj  wszystkim partnerom, 
twórcom zaj , oraz sponsorom 
i patronom medialnym, którzy 
tak licznie przy czyli si  do te-
gorocznej edycji fes  walu. Po-
dzi kowania kieruj  tak e do 
Rektorów, przedstawicieli Biu-
ra Organizacyjnego Fes  walu, 
koordynatorów i pracowników 
administracyjnych w poszczegól-
nych uczelniach wchodz cych 
w sk ad Rady Programowej Fe-
s  walu, na których spocz a od-
powiedzialno  organizacyjna za 
skorelowanie wszystkich dzia a  
prowadzonych w czasie trwania 
Bydgoskiego Fes  walu Nauki. 

Szczególne wyrazy uznania 
kieruj  do w adz Miasta Byd-
goszczy i Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego za wsparcie akademickiej idei „uczenia si  przez ca e ycie”.

Bydgoski Fes  wal Nauki ju  na sta e wpisa  si  w kulturowy kalendarz wydarze  Miasta
Bydgoszczy i regionu. Stanowi odpowied  na potrzeby mieszka ców, którzy dzi ki propozycjom fes  wa-
lowym bez wzgl du na wiek, wykszta cenie, czy profesj  mogli znale  dla siebie niezwykle atrakcyjne 
i interesuj ce zaj cia. 

Bydgoski Fes  wal Nauki umacnia pozycj  bydgoskiego rodowiska akademickiego, a nade wszystko 
s u y mieszka com naszego grodu i regionu.

Do zobaczenia podczas IX edycji Bydgoskiego Fes  walu Nauki w roku 2018!

dr W odzimierz Majewski, prof. nadzw.
Rektor Bydgoskiej Szko y Wy szej
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Ciekawostki 
i 3 łyki statystyki o festiwalu

UKW przygotowało 377 wydarzeń.

UTP przygotowało 205 wydarzeń.

WSG przygotowało 164 wydarzenia.

CM UMK przygotowało 55 wydarzeń.

BSW przygotowało 119 wydarzeń.

52 gry
11 konkursów109 pokazów44 stoiska471 warsztatów15 wystaw

Łącznie na Gości Festiwalu czekało aż 920 wydarzeń.  Przygotowaliśmy dla Was 31000 miejsc na zajęciach.Na stronie Festiwalu konto założyło 1200 osób.Za pomocą rejestracji elektronicznej dokonano 20000 rezerwacji na eventy.
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Podobnie jak w zeszłym roku wydarzenia zostały 
przyporządkowane do 7 ścieżek tematycznych:y

Artystyczna – 76 wydarzenia

Humanistyczna – 82 wydarzenia 

Nauk o zdrowiu – 162 wydarzenia

Nauk ścisłych – 115 wydarzenia

Przyrodnicza – 133 wydarzenia

Społeczna – 194 wydarzenia 

Techniczna – 158 wydarzenia

a 

nia

a

Dla młodzieży gimna-zjalnej przygotowano 276 różnych eventów.Studenci mogli wybie-rać spośród 256 zajęć.Na seniorów czekały 163 wydarzenia.
Bez ograniczeń wieko-wych zorganizowano 171 atrakcji.
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Bakcyl nauki w mediach

Rozdysponowaliśmy aż 60000 egzem-
plarzy programów tegorocznej edycji 
BFN.

Nasz program w  TV obejrzało ponad 
85000 widzów.

Audycja na żywo o Festiwalu w radiu PiK 
dotarła do około 79000 słuchaczy.

W maju 2017 roku liczba wyświetleń do-
wolnych treści związanych z naszą stro-
ną na Facebooku 
wyniosła 140 664. 
Co więcej w prze-
ciągu tego miesią-
ca zasięg nasze-
go profilu wynosił 
aż 31 662 osób.
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Mecenas, sponsorzy i patroni festiwalu
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Bydgoszcz – tu rządzi nauka 

Bydgoszcz to ósmy co do wielko ci o rodek miejski w Polsce, który liczy prawie 360 tys. 
mieszka ców. Pod wzgl dem historycznym miasto le y na Kujawach i jest malowniczo 
po o one nad Brd , Wis  oraz Kana em Bydgoskim. To tutaj krzy uj  si  wa ne szla-
ki drogowe, kolejowe, a tak e wodne (mi dzynarodowa droga wodna E70). Bydgoszcz 
bywa okre lana ró nymi przydomkami jak: „Per a Kujaw”, „Ma y Berlin” , czy po prostu 
„Gród nad Brd ”. 
Bydgoszcz to miasto o wielowiekowej tradycji, które zachwyca turystów przede wszyst-
kim po o eniem nad rzek  przecinaj c  centrum miasta. Z tego wzgl du miasto to coraz 
intensywniej zwraca si  ku wodzie. To w a nie w bezpo rednim s siedztwie rzeki Brdy 
toczy si  codzienne, kulturalne, sportowe i biznesowe ycie miasta.
Dzia a tu Opera Nova, Filharmonia Pomorska, Teatr Polski, liczne muzea i galerie sztu-
ki; w mie cie odbywaj  si  tak e liczne fes  wale i konkursy, takie jak: Musiqua An  qua 

Europae Orientalis, Bydgoskie Impresje Muzyczne, Mi dzy-
narodowy Konkurs Pianistyczny imienia Ignacego Jana Pade-
rewskiego czy Bydgoski Fes  wal Operowy. 
Z Bydgoszcz  zwi zanych jest równie  wiele wybitnych po-
staci, takich jak Bart omiej z Bydgoszczy, twórca cennych 
s owników j zyka polskiego z pocz tku XVI wieku, malarz 
Leon Wyczó kowski, matematyk Marian Rejewski, który 
mia  kluczowy wk ad w z amanie szyfru Enigmy, pisarz Józef 
Weyssenho  , aktor Jeremi Przybora, poeta Kazimierz Ho  -
man, re yser Jerzy Ho  man, pi karz Zbigniew Boniek i wielu 
innych.
 Warto doda , e Bydgoszcz przecina 18 po udnik d ugo ci 
geogra  cznej wschodniej. Po udnik przechodzi niemal przez 
rodek Starego Rynku, a czy Bydgoszcz z takimi miastami 

jak Sztokholm czy Kapsztad.
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Rada Programowa BFN

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
dr hab. in . Marek Macko, prof. nadzw. 
Prorektor ds. Rozwoju i Wspó pracy
dr Maria Sobieszczyk

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY-PRZYRODNICZY 
dr hab. in . Dariusz Pa ka, prof. nadzw. UTP
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju
mgr Agnieszka Kre ska
mgr Agnieszka Dambecka

WY SZA SZKO A GOSPODARKI
dr in . Ryszard Macio ek, prof. WSG
Prorektor ds. Nauki i Wspó pracy
dr Rafa  Nowicki
mgr Sabina Stankiewicz 

COLLEGIUM MEDICUM UMK
prof. dr hab. Gra yna Odrow -Sypniewska
Prorektor ds. Collegium Medicum
dr Wojciech Szcz sny
mgr Aleksandra Konopka 

BYDGOSKA SZKO A WY SZA
dr W odzimierz Majewski, prof. nadzw.
Rektor
dr Justyna O óg
mgr Krys  an Kisiel

BIURO ORGANIZACYJNE 
dr Adam Kosecki
mgr Agnieszka Balcer

ska

13



14



UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to najwi ksza 
uczelnia w Bydgoszczy i druga w województwie ku-
jawsko-pomorskim. UKW kontynuuje tradycje Wy -
szej Szko y Pedagogicznej i Akademii Bydgoskiej, 
stawiaj c jednocze nie na innowacyjno  i nowo-
czesno . Zwi zek tradycji z post pem to jedna z klu-
czowych zalet Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. Dynamiczna, nastawiona na rozwój, 
m oda uczelnia z histori  pozwala  prze y  niezapo-
mniane chwile. 

Szerokopro  lowo  UKW pozwala na wybór stu-
diów z zakresu nauk humanistycznych, spo ecznych, 
pedagogicznych, cis ych, in ynierskich, przyrodni-
czych, artystycznych oraz sportowych. W ofercie 

UKW znajduje si  kilkadziesi t kierunków studiów 
- w ród nich, mi dzy innymi: pedagogika (do wybo-
ru 18 specjalno ci), psychologia, edukacja artystycz-
na w zakresie sztuki muzycznej, dziennikarstwo i ko-
munikacja spo eczna,  lozo  a, historia, politologia, 
ekonomia, administracja, rewitalizacja dróg wod-
nych, regionalistyka europejska, ekonomia, admi-
nistracja,  lologia (wiele specjalno ci do wyboru), 
biotechnologia, wychowanie  zyczne,  zyka, in y-
nieria bezpiecze stwa, mechatronika, matematyka 
oraz nowe kierunki humanistyczne, dostosowane do 
aktualnych wymogów rynku pracy – innowacyjno  
i zarz dzanie sfer  publiczn , przewodnictwo i pilo-
ta  turystyczny oraz humanistyka drugiej generacji.
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TRADYCJA I POST P
Wieloletnie przygotowania do przekszta ce-

nia Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 
w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaowocowa-
y przed ponad dziesi cioma laty szeregiem prze-

mian we wszystkich obszarach funkcjonowania 
Uczelni. Akademicka rzeczywisto  UKW przybiera 
nowe formy. Ulepszenia dotycz  przystosowywania 
uczelnianych budynków do potrzeb osób niepe no-
sprawnych. Zniesienie barier architektonicznych, wy-
posa enie budynków w windy, zaopatrzenie Bibliote-
ki w specjalistyczny sprz t umo liwiaj cy korzystanie 
osobom s abowidz cym i niewidomym z ksi ko-
wych zasobów - to tylko niektóre z wdro onych przez 
Uczelni  usprawnie . Dzi ki nowoczesnej infrastruk-
turze pasje studentów przybieraj  realny kszta t. Bi-
blioteka, laboratoria, jeden z najnowocze niejszych 
kompleksów sportowych w regionie - na UKW to 
miejsca, gdzie ka dy znajdzie co  dla siebie! Wybu-
dowane od podstaw lub odnowione budynki stano-
wi  solidn  podstaw  do prowadzenia dzia alno ci 
naukowo-dydaktycznej. 

AKTYWNO  JEST W CENIE
Rezultatem spo ecznikowskiej dzia alno ci stu-

dentów s  naukowe, artystyczne i sportowe wyda-
rzenia organizowane na Uczelni. Odbywaj ce si  cy-
klicznie konferencje, wystawy, debaty, warsztaty to 
efekt wspó pracy aków i kadry naukowo-dydaktycz-
nej z organizacjami pozarz dowymi oraz  rmami 
prywatnymi. Istnienie kó  naukowych oraz licznych 
organizacji studenckich niesie ze sob , oprócz misyj-
no ci, mo liwo  zdobycia do wiadcze  przez pe -
nych zapa u i ambicji m odych kreatorów akademic-
kiej rzeczywisto ci. UKW u atwia nauk  organizacji 
i planowania, wspó pracy i efektywnego wcielenia 
w ycie najtrafniejszych pomys ów. Nie pozostaje to 
bez znaczenia, zw aszcza w kontek cie preferowania 
przez pracodawców absolwentów UKW. Dzi ki na-
wi zaniu wspó pracy Uniwersytetu z pa stwowymi 
jednostkami organizacyjnymi oraz najbardziej uzna-
nymi instytucjami w bran y m.in. bankowo ci, stu-
denci otrzymuj  propozycje odbycia praktyk i sta y, 
które mog  okaza  si  kluczowymi w kszta towa-
niu ich karier.
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NAUKA W PARZE Z BIZNESEM
Wspó czesna gospodarka nie mo e istnie  bez 

biznesu, dlatego Uniwersytet Kazimierza Wielkie-
go jest coraz bardziej aktywny w tym obszarze. Po-
wstanie Centrum Transferu Technologii i Innowacji, 
przygotowanie programów w oparciu o wspó prac  
z przedsi biorcami czy poszerzaj ca si  oferta bada  
naukowych dla biznesu to tylko niektóre z przyk a-
dów. Badania mleka, oferta dla przemys u alkoholo-
wego, badania mykologiczne, analiza DNA drzew pod 
k tem kradzie y drewna, badania betonów i grun-
tów – te wszystkie dzia ania realizowane przez na-
ukowców UKW s  wykorzystane przez lokalne, kra-
jowe i mi dzynarodowe korporacje.

W MIE CIE I Z MIASTEM
Bydgoszcz to miasto zwi zane z Kazimierzem 

Wielkim, patronem naszego Uniwersytetu. Zwi zek 
uczelni z grodem nad Brd  po czony wi c trady-
cj , stanowi podstaw  do budowania cis ych relacji 
spo eczno-gospodarczych. W ci gu ostatnich lat ze 
wzgl du na zauwa alny rozwój ekonomiczny bydgo-
ski przemys  prze ywa swój renesans. Wi ksza ilo  

 rm, tak e mi dzynarodowych, targi, konferencje 
i seminaria s  elementem codziennego rytmu mia-
sta. To wszystko powoduje, e najwi ksze miasto na 
Kujawach tworzy doskona y klimat do rozwoju szkol-
nictwa wy szego. Bydgoszcz to równie  spacery na 
Wyspie M y skiej, krajobraz roztaczaj cy si  nad rze-
k  Brd , wydarzenia muzyczne, rozgrywki sportowe, 
puby, kluby, instytucje kultury i sztuki.

B d c przyk adem wcielania w ycie nowych idei 
z jednoczesnym ich po czeniem z tradycj , Uniwer-
sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy udowad-
nia, e rozpocz te przed laty zmiany, daj  zadowa-
laj ce rezultaty.
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UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

UTP - TWÓJ MUST HAVE!
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. 

Jana i J drzeja niadeckich w Bydgoszczy to 66 
lat do wiadczenia, pres  u, ale i ci g ego rozwo-
ju. Jako uczelnia szerokopro  lowa daje mo liwo  
zdobycia dyplomu in yniera, licencjata, magistra 
i doktora. Jako jedyna w regionie integruje nauki 
techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i ar-
tystyczne, uruchamiaj c nowe, potrzebne regiono-
wi kierunki studiów.

W ci gu 66 lat istnienia mury Uniwersytetu opu-
ci o ponad 58 000 absolwentów. Atrakcyjn  ofer-

t  edukacyjn  tworzy ponad 30 kierunków studiów, 
w ponad 80 ró nych specjalno ciach. O wszystkich 
kierunkach, tak e nowo ciach, mo na dowiedzie  
si  w Dziale Kszta cenia i Spraw Studenckich. Wyso-
ko wykwali  kowana kadra naukowa, kierunki z naj-
wy szymi ocenami PKA, ciekawe programy studiów, 
wzbogacone o zaj cia praktyczne, obozy sportowe, 
plenery artystyczne to atuty naszej uczelni.

Ci, którzy marz  o studiach za granic  powin-
ni skontaktowa  si  z dzia em Wspó pracy Mi -
dzynarodowej UTP. Dzi ki podpisanym umowom 
partnerskim studenci oraz pracownicy maj  mo -
liwo  obserwowania najnowszych tendencji 
w nauce i technologii, kszta cenia si  poza grani-
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cami oraz uczestniczenia we wspólnych projektach 
badawczych. 18-letnie do wiadczenie z progra-
mem ERASMUS zaowocowa o prawie 300 umowa-
mi o wspó pracy, m.in z Tarleton State University 
(USA), Ningbo University (Chiny), Slovak University 
of Agriculture in Nitra (S owacja). Dzi ki nim oko o 
200 naszych studentów i pracowników rocznie wy-
je d a na studia, sta e i stypendia zagraniczne! 

UTP ci le wspó pracuje z gospodark . RCI - Cen-
trum Transferu Technologii przy UTP udost pnia 
swoje laboratoria (28 nowoczesnych laboratoriów 
badawczych) zainteresowanym  rmom z regionu, 
wspieraj c rozwój innowacyjnych przedsi biorstw, 
które nie dysponuj  odpowiednim zapleczem na-
ukowo-badawczym, zajmuje si  m.in. networkin-
giem biznesowym, doradztwem w zakresie okre le-
nia potencja u innowacyjnego, po redniczy mi dzy 
przedsi biorc  a naukowcem. 

Studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrod-
niczego ju  podczas studiów maj  mo liwo  odbycia 
praktyk, sta y, czy te  realizacji tematu pracy dyplo-
mowej w oddzia ach renomowanych  rm regionu, 
kraju, ale i ca ej UE. Chlub  UTP s  jego absolwenci, 
którzy znakomicie radz  sobie na rynku pracy i bez 
trudu znajduj  zatrudnienie, w czym pomaga uczel-
niane Biuro Karier. A doskona ym dowodem na to 

jest nagroda , jak  przyznano UTP w kwietniu br. - 
Najlepsza Uczelnia - w konkursie START NA RYN-
KU PRACY. Ponad 16 tysi cy internautów oceni o, 
e Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Byd-

goszczy daje najlepsze mo liwo ci w zdobyciu pracy. 
UTP posiada nowoczesn  baz  dydaktyczn  zlo-
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kalizowan  w fordo skim campusie oraz budynkach 
w Centrum Bydgoszczy, przystosowan  do potrzeb 
osób niepe nosprawnych. Dla studentów przygoto-
wano ponad 1300 miejsc w nowoczesnych domach 
studenckich z dost pem do Internetu, restauracj  
uniwersyteck  oraz punkty gastronomiczne w ka -
dym budynku. Swoje pasje studenci mog  rozwija  
w ponad 60 ko ach naukowych, organizacjach, klu-
bach studenckich, gazecie akademickiej, czy wolon-
tariacie np. Uniwersytetu Dzieci cego. 
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WY SZA SZKO A GOSPODARKI

Wy sza Szko a Gospodarki jest najstarsz  uczel-
ni  niepubliczn  w Bydgoszczy. Jest powstanie po-
przedzone by o prawie 30-letni  realizacj  idei uni-
wersytetu przedsi biorczo ci przez Za o yciela P.W. 
„Kolfer” w obszarze dzia alno ci edukacyjnej, której 
 larami s  umiej tno ci i kompetencje zawodowe, 

poszukiwane przez pracodawców. 
WSG prowadzi nie tylko studia licencjackie, ma-

gisterskie i in ynierskie w 40. obszarach studiów, 
w tym w takich  jak: ekonomiczny, spo eczno-peda-
gogiczny, humanistyczno-kulturoznawczy,   lologicz-
ny, techniczny, przyrodniczy, medyczny. W ród pro-
wadzonych kierunków studiów na szczególn  uwag  
zas uguje unikatowy w skali kraju kierunek:  „prze-
mys y kreatywne”.

Priorytetem dla Uczelni jest nieustanny rozwój 
oferty studiów, zakresu bada  naukowych i prac roz-
wojowych. Obok oferty studiów pierwszego i drugie-
go stopnia Uczelnia oferuje szerok  gam  studiów 
podyplomowych (ponad 90 programów),  certy  ko-
wanych kursów i szkole  (120 kierunków), oraz stu-
diów mened erskich MBA (dwa akredytowane pro-
gramy – w tym jeden mi dzynarodowy). Uczelnia 
prowadzi tak e studium doktorskie, przygotowuj -
ce do opracowania dysertacji doktorskiej i uzyska-
nia stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki 
o zarz dzaniu. W ramach dzia alno ci B+R zrealizo-
wano ponad 120 projektów europejskich, badaw-
czo-rozwojowych i innowacyjnych.

Jako jedyna uczelnia w pó nocnej Polsce WSG 
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tworzy zwart  sie  wydzia ów a  w dziewi ciu mia-
stach – Bydgoszczy, Toruniu, Inowroc awiu, Malbor-
ku, E ku, S upsku, Chojnicach, Pile i Dzia dowie. 

WSG prowadzi tak e sie  punktów rekrutacyj-
nych na terenie ca ego kraju i poza jego granicami. 
Niezwykle aktywnie dzia aj   lie Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w liczbie 50., które  obejmuj   swoim 
zasi giem 5 polskich województw, tworz c najwi k-
sz  tego typu sie  w Europie.

Do dyspozycji studentów i pracowników Uczel-
nia przeznaczy a blisko 8. hektarow , zagospodaro-
wan , zrewitalizowan  i zwart  powierzchni , zlo-
kalizowan  w centrum Bydgoszczy nad brzegiem  
Brdy.  Kampus WSG obejmuje nie tylko obiekty dy-
daktyczne, wyró niaj ce si  pod wzgl dem architek-
tonicznym, estetycznym i funkcjonalnym, lecz tak e 
obiekty sportowe.  Rozleg a przestrze  rekreacyjno-

-sportowej pozwala na odpoczynek i aktywne sp -
dzanie czasu wolnego, co umo liwiaj  m.in. przysta  
wodna, zatoka gondol, boiska sportowe i rekreacyj-
ne, wypo yczalnia rowerów. Oprócz obiektów dy-
daktycznych na terenie kampusu znajduj  si  tak e 
obiekty innego przeznaczenia, w których dzia aj : 
Centrum Fitness i Dietetyki „Rewital”, Akademickie 
Centrum Medyczne, obek Akademicki, Przedszkole 
Akademickie i Dom Dziennego Pobytu.   Akademicka 
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Przestrze  Kulturalna w której znajduj  si   dwie Ga-
lerie Sztuki (Nad Brd  i Debiut) oraz pierwsze w Pol-
sce, dzia aj ce przy uczelni,  Muzeum Fotogra  i oraz 
sala widowiskowa i studio nagra  umo liwiaj  roz-
wój artystyczny, pog biany w szerokiej ofercie kur-
sów i szkole  o  tym samym pro  lu. 

Uczelnia ma jeden z najwy szych w ród pol-
skich uczelni wska nik studentów z zagranicy. Obec-
nie studiuje w WSG oko o  900 studentów z prawie 
20.  krajów. Najliczniejsz  grup  stanowi  obywate-
le Kazachstanu, Ukrainy, Gruzji i Rosji, a pozostali re-
prezentuj  kilka kontynentów, w tym: Brazyli ,  In-
die, Kore  P d., Nepal, Nigeri , RPA, Wietnam oraz 
Zambi . Liczb  studentów zagranicznych  uzupe nia 
kilkudziesi ciu  uczestników  programu Erasmus+. 

Uczelnia wspó pracuje z partnerami bran owymi 

(ponad 350) oraz partnerami akademickimi (ponad 
140) z ca ego wiata, realizuj c wspólnie 22 progra-
my podwójnego dyplomowania oraz projekty edu-
kacyjne, naukowe i badawczo-rozwojowe.

23



COLLEGIUM MEDICUM UMK

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy Uniwersytetu Miko aja Kopernika 
w Toruniu jest najm odsz  i zarazem najpr niej roz-
wijaj c  si  uczelni  medyczn  w Polsce. 

Historia Collegium Medicum UMK si ga 1984 
roku, w którym na bazie Zamiejscowego Wydzia-
u Lekarskiego Gda skiej AM utworzono Akade-

mi  Medyczn  im. Ludwika Rydygiera w Bydgosz-
czy. Dwadzie cia lat pó niej, 24 listopada 2004 
roku, bydgoska Akademia Medyczna po czy a swe 
si y z Uniwersytetem Miko aja Kopernika w Toru-
niu, na mocy ustawy z dnia 8 pa dziernika 2004 
roku o w czeniu Akademii Medycznej im. Ludwika 
Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Miko aja 
Kopernika w Toruniu. Powsta o wówczas Collegium 

Medicum UMK.
Uczelnia zatrudnia ponad 1350 pracowni-

ków (w tym blisko 800 nauczycieli akademickich) 
oraz kszta ci niemal 6000 studentów na trzech wy-
dzia ach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Nauk 
o Zdrowiu.

Nie zapominamy o m odzie y z zagranicy, chc -
cej edukowa  si  w naszych murach. Collegium Me-
dicum UMK realizuje studia angloj zyczne oparte 
o polski program studiów na kierunku lekarskim. 
Studenci (aktualnie ponad 200 osób) rekrutuj  si  
g ównie z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, W och, 
Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, USA, 
Kanady, Indii oraz Tajlandii. Kolejne miejsca czeka-
j  na zainteresowanych ze wszystkich kontynentów.
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Collegium Medicum UMK jest uczelni  kame-
raln , której atutem jest doskona a znajomo  stu-
dentów, którzy nie s  tu anonimowymi postaciami, 
ale partnerami we wzajemnym rozwoju naukowym. 
Si a Collegium Medicum UMK tkwi przede wszyst-
kim w wysokim poziomie kadry nauczaj cej. W Col-
legium Medicum UMK dzia aj  dwa szpitale uni-
wersyteckie, dla których Uczelnia jest podmiotem 
tworz cym. Szpitale stanowi  baz  dla nauczania 
i prowadzenia bada  naukowych przez kadr  uni-
wersyteck . Z roku na rok powi kszaj  si  mo liwo-
ci prowadzenia zaj  dydaktycznych i prac badaw-

czych w obiektach stanowi cych integraln  cz  
Collegium Medicum UMK, czego przyk adem s  po-
wstaj ce na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 
im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy: Uniwersy-
teckie Centrum Kliniczne, Zespó  Sal Operacyjnych 
z Oddzia em Anestezjologii i Intensywnej Terapii Me-
dycznej, Centralna Sterylizatornia oraz Szpitalny Od-
dzia  Ratunkowy.

W trosce o rozwój bazy klinicznej Collegium Me-
dicum UMK liczne inwestycje realizowane s  rów-
nie  na terenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. 
dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. W bie cym roku pla-
cówka przyst pi a do projektu: „Przebudowa i rozbu-
dowa Szpitalnego Oddzia u Ratunkowego w Szpitalu 
Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgosz-

czy”. Projekt wspó  nansowany jest ze rodków UE 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i rodowisko. Wszystkie inwestycje pozwalaj  przede 
wszystkim na pe ne wykorzystanie posiadanego po-
tencja u oraz w znacz cy sposób poprawiaj  organi-
zacj  pracy i jako  kszta cenia naszych studentów.
Wychodz c naprzeciw trendom integracji wspó -
czesnego wiata nauki, stale rozwijamy wspó prac  
z najlepszymi wiatowymi instytucjami naukowymi 
i badawczymi, stawiaj c na innowacyjno  i wspó -
dzia anie w zakresie wymiany my li mi dzynarodo-
wej. Studenci, poza szerokimi mo liwo ciami roz-
woju naukowego, który odbywa si  m.in. w oparciu 
o praktyki i sta e zagraniczne, rozwijaj  w asn  dzia-
alno  dydaktyczno-kulturaln  w Uczelni. Skupiaj  

si  w stowarzyszeniach, które umo liwiaj  im rozwój 
w asnych zainteresowa . Maj  mo liwo  dzia ania 
w: Samorz dzie Studenckim, Studenckim Towarzy-
stwie Naukowym, Studenckim Towarzystwie Dia-
gnostów Laboratoryjnych, Mi dzynarodowym Sto-
warzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-POLAND, 
Kole Filmowym – Camera Anterior, Kosmetologicz-
nej Organizacji Studenckiej czy Chórze Collegium 
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Medicum. To w a nie tam studenci nie tylko posze-
rzaj  swoj  wiedz  poprzez organizacj  szkole , kon-
ferencji naukowych akcji pro  laktycznych, ale rów-
nie  zdobywaj  cenne umiej tno ci interpersonalne, 
które s  przecie  tak wa ne w pracy z drugim cz o-
wiekiem. Warto doda , e nierzadko studenci zrze-
szeni w ró nych organizacjach cz  swe si y wspó -
tworz c wydarzenia popularne nie tylko w naszym 
mie cie, ale i ca ym regionie, jak na przyk ad Bydgo-
ski Fes  wal Nauki.

Bardzo pr nie dzia aj  te  doktoranci, którzy 
swe si y skupiaj  w Samorz dzie Doktorantów Col-
legium Medicum UMK. To oni w a nie s  organizato-
rami Mi dzynarodowego Interdyscyplinarnego Me-

dycznego Kongresu iMEDIC - Interna  onal MEDical 
Interdisciplinary Congress. To profesjonalne, boga-
te w wiedz  i najnowsze doniesienia naukowe spo-
tkanie badaczy, na którym mog  podzieli  si  swo-
imi dotychczasowymi efektami pracy i osi gni ciami 
oraz poszerzy  wiedz  z zakresu szeroko poj tych 
nauk medycznych w tym roku mia o ju  swoj  dru-
g  edycj . 

Poza dzia alno ci  dydaktyczn  Collegium Medi-
cum UMK podejmuje inicjatywy ukierunkowane na 
kontakt z lokalnymi spo eczno ciami, czego przyk a-
dem jest organizowany corocznie cykl wyk adów na-
ukowych „Medyczna roda” oraz Dzie  Nauki „Me-
dicalia”.
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BYDGOSKA SZKO A WY SZA

O UCZELNI
Bydgoska Szko a Wy sza funkcjonuje na rynku 

us ug edukacyjnych od roku 2004, kszta c c na kierun-
kach zwi zanych z  potrzebami lokalnego rynku pracy. 
Aktualnie w uczelni studenci kszta c  si  na 9 kierun-
kach studiów licencjackich - administracja, bezpie-
cze stwo narodowe, dietetyka,  zjoterapia, kosme-
tologia, pedagogika, zdrowie publiczne, marke  ng 
cyfrowy oraz piel gniarstwo, na 3 kierunkach stu-

diów in ynierskich - budownictwo, logistyka, zarz -
dzanie i in ynieria produkcji oraz na uzupe niaj cych 
studiach II stopnia - magisterskich na kierunku bez-
piecze stwo narodowe, budownictwo, dietetyka, 
 zjoterapia, kosmetologia, logistyka, zdrowie pu-

bliczne oraz zarz dzanie i in ynieria produkcji. Do-
datkowo uczelnia proponuje kszta cenie w zakresie 
studiów podyplomowych podnosz cych kompeten-
cje zawodowe i daj cych mo liwo  rozwoju perso-
nalnego w wybranym zakresie.
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JAK KSZTA CIMY
Bydgoska Szko a Wy sza wychodzi naprzeciw wy-

zwaniom, które stawia przed przysz ymi studentami 
gospodarka narodowa oraz cywilizacja techniczna. 
Profesjonalne kszta cenie kadr, oparte jest na umie-
j tno ciach praktycznych, powoduj cych zwi ksze-
nie ich konkurencyjno ci na rynku pracy, które roz-
wija si  dzi ki zró nicowanej i nowoczesnej ofercie 
edukacyjnej. Praktyczne przygotowanie do wykony-
wania zawodu w ka dej bran y, wp ywa korzystnie 

na stworzenie optymalnych warunków do wykony-
wania pracy zawodowej. Uczelnia przygotowuj c no-
woczesne programy kszta cenia i unikatowe specjal-
no ci w obszarach nauk spo eczno – prawnych, nauk 
technicznych oraz nauk medycznych i nauk o zdro-
wiu zbiera i wdra a najlepsze praktyki, oparte o na-
uczanie projektowe przy zastosowaniu odpowied-
nio dobranych narz dzi.

KADRA 
Bydgoska Szko a Wy sza jako cel postawi a so-

bie dobór optymalnej pod wzgl dem merytorycz-
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nym kadry naukowo – dydaktycznej, która kszta ci 
studentów na studiach pierwszego i drugiego stop-
nia. Du a wiedza teoretyczna i dorobek naukowy, jak 
równie  praktyczne umiej tno ci kszta towania po-
tencja u naukowego studentów wp ywaj  na znacz-
n  atrakcyjno  merytoryczn  prowadzonych zaj  
i pozwalaj  studentom na rozwój zainteresowa  na-
ukowych wynikaj cych ze studiowanego kierunku. 
Wskazane powy ej dzia ania maj  swoje odzwier-
ciedlenie w upowszechnianiu i pomna aniu osi -
gni  nauki.

INFRASTRUKTURA
Bydgoska Szko a Wy sza od pocz tku swojego ist-

nienia inwestuje we w asn  baz  lokalow . Obiek-
ty nale ce do BSW s  doskonale przygotowane do 
potrzeb dydaktyki, wyposa one w sprz t audiowi-
zualny, nag a niaj cy, komputerowy i laboratoryj-
ny, a tak e dostosowane do potrzeb osób niepe -
nosprawnych (specjalne windy i podjazdy, szerokie 
korytarze, toalety, ergonomiczne stanowiska kom-
puterowe i dydaktyczne). Uczelnia z ka dym, rokiem 
dostosowuje laboratoria, pracownie, oraz sale dy-
daktyczne do zmieniaj cych si  potrzeb praktycz-
nej nauki zawodu, tym samym wychodz c naprze-
ciw potrzebom praktycznego kszta cenia studentów. 
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3…2…1… Start!  Inauguracja

24 maja 2017 roku VIII edycję 
Bydgoskiego Festiwalu Nauki 
rozpoczęła uroczysta gala inaugu-
racyjna, która odbyła się w Auli Co-
pernicanum Uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego przy ul. Kopernika 1 
w Bydgoszczy.

Wzorem ubiegłych lat przedstawiciele 
pięciu uczelni wyższych organizujących 
Festiwal (dr hab. inż. Marek Macko, prof. 
nadzw.; dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. 
nadzw. UTP; dr inż. Ryszard Maciołek, 
prof. WSG; prof. dr hab. Jacek Kubica; 
prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski) 
przy wsparciu prowadzącej galę Joan-
ny Sikory zainicjowali kolejną edycję Fe-
stiwalu wypowiadając wspólnie zwrot 

„Bydgoski Festiwal Nauki 2017 
Uważamy za otwarty!”.

Tegoroczna gala składała się z  trzech części. Pierwszą 
z nich był wykład inauguracyjny połączony z muzyką na 
żywo pod tytułem „O czym śpiewają białka?” w wykonaniu 
dr. hab. Karola Kacprzaka prof. nadzw. UAM w Poznaniu. 
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Drugim elementem gali inauguracyjnej był interesujący program doświad-

czeń fizycznych pod intrygującym tytułem „Paradoks kromki chleba 
z  masłem” w  wykonaniu przedstawicieli Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy z Torunia.

Finalną częścią gali inaugura-
cyjnej był koncert pochodzące-
go z Świecia finalisty programu 

The Voice of Poland Tobia-
sza Staniszewskiego. Artysta 
zachwycił wszystkich śpiewem 
i grą na fortepianie. 
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ścieżka

Pląsy w stylu średniowiecznym

Te warsztaty były międzypokoleniową 
zabawą w  rytmach muzyki dawnej. 
Zespół tańca dawnego „KAZIMIER-
KI” zaprezentował tańce z  minio-
nych wieków, które przeniosły 
uczestników zajęć na chwilę w cza-
sy średniowiecza. Chłopcy mogli po-

czuć się jak rycerze a  dziewczęta jak 
księżniczki na królewskim balu. 

Muzykowanie zespołowe

Tylko podczas Bydgoskiego Festiwalu 
Nauki można tak szybko prze-

mieszczać się pomiędzy róż-
nymi stylami i  gatunkami 

muzyki. Słuchacze 
podczas tych 

zajęć odbyli 
niezapomnianą podróż po świecie muzyki, 
w którą zabrali ich pracownicy i studenci 
Wydziału Edukacji Muzycznej UKW. 

Czy wiesz że, najstarszą 
polską pieśnią religijną 
jest Bogurodzica, po-
wstała między XI a XIV 
wiekiem, a  najpewniej 
w XIII lub XIV w.
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Warsztaty tworzenia nadruków na materiałach

Co zrobić aby wyróżniać się wśród kolegów i ko-
leżanek? Założyć koszulkę z oryginalnym 

i  niepowtarzalnym nadrukiem lub ry-
sunkiem zrobionym przez nas samych. 
Podczas warsztatów uczestnicy mogli 
wykazać się pomysłowością i własno-
ręcznie ozdobić koszulki i  torby spe-
cjalnymi farbami. Kto wie a może, któryś 

uczestnik tych zajęć w przyszłości zosta-
nie światowej sławy kreatorem mody?

Obcy w mieście - warsztaty animacji kulturalnej

Ogromnym zainteresowaniem wśród gości tegorocznej edycji fe-
stiwalu cieszyły się zajęcia z zakresu kultury i sztuki prze-

prowadzone przez Monikę Klawiter i Marcelinę Zabłocką. 
Był to swoistego rodzaju performance, w  którym mło-
dzież mogła wy-
kazać się swoją 
kreatywnością 
w realizacji kon-
cepcji nakreślo-

nej przez orga-
nizatorów. Zajęcia 

dowiodły, że każdy 
z nas ma duszę artysty!

Czy wiesz, że pojęcie „per-
formance” po raz pierwszy 
zaistniało w Polsce wiosną 
1978 roku podczas festiwa-
lu sztuki performance pod 
tytułem  „IAM. International 
Artists Meeting”. 
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ścieżka

Stara szkoła - czyli szkoła naszych dziadków 

Uczniowie, którzy wzięli udział w tych 
zajęciach na terenie Muzeum Oświa-

ty w Bydgoszczy mogli przenieść 
się do sali lekcyjnej z dawnych lat, 
kiedy nie było na wyposażeniu 
komputerów i  tablic interaktyw-
nych. Drewniane liczydło, elemen-

tarz i  kałamarz to tylko niektóre 
z  wielu eksponatów, którym mogli  

przyjrzeć się uczniowie.

Czy sprzątanie może być przyjemne? Tajemnicze 5S

5S jest zestawem technik i metod mających na celu ustanowie-
nie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy. Technika 

ta stosowana jest zarówno w biurach, jak i na pro-
dukcji. Celem pokazu było zaprezentowa-

nie w jaki sposób każdy człowiek może 
zastosować tę japońską technikę 

w  życiu codziennym. Co należy 
zrobić, aby dzięki 5S porządkowa-
nie przestrzeni wokół siebie stało 
się łatwe, szybkie i przyjemne.

Czy wiesz, że dopiero na 
początku lat 80-tych XX 
wieku w Polsce rozpoczę-
to stopniowo wprowadzać 
soboty jako dni wolne od 
nauki szkolnej.
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Łamańce językowe

Przeleciały trzy pstre przepió-
rzyce przez trzy pstre ka-

mienice, gdy trzy wszy 
w  szwy się zaszywszy, 
szły w  szyku po trzy 
wszy. O tym, iż nasz język 
ojczysty jest zawiły wiemy 
wszyscy, z  tego względu już 
od najmłodszych lat należy ćwiczyć 

poprawną wymowę. Dzięki tym ciekawym zajęciom 
z pogranicza językoznawstwa i  logopedii dzieci uczyły 

się prawidłowej wymowy poprzez dobrą zabawę.

Zostań poliglotą ze studentem Erasmusa

Hello Bydgoszcz! Czy nauka języków obcych może być łatwa i przyjemna? Oczy-
wiście, jeżeli nauce towarzyszą gry i zabawy oraz miła i przyja-
zna atmosfera. Każdy kto przybył na te zajęcia mógł wraz 
z  zagranicznymi studentami nauczyć się nowych słó-

wek i  zwro-
tów w kilku 
najpopular-
nie jszych 
na świecie 
językach.j

Czy wiesz, że najdłuższym sło-
wem w j. angielskim jest Pneu-
monoultramicroscopicsilicovolca-
noconiosis. Słowo liczące 45 liter 
oznacza chorobę płuc.
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Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wy-
działu Farmaceutycznego Collegium Medicum 
UMK – pomoc dydaktyczna dużego formatu

Spacer po tak niezwykłym ogrodzie 
to niezapomniana i pożyteczna lek-

cja. Często ludzie nie zdają sobie 
sprawy z możliwości medyczne-
go zastosowania roślin, które wi-
dzimy na co dzień. Ogród Roślin 
Leczniczych i  Kosmetycznych 

Collegium Medicum to ogromna 
skarbnica wiedzy na ten temat. 

Pierwszy pomogę, pierwszy zareaguje - pierw-
sza pomoc przedmedyczna dla dzieci

Niejednokrotnie świadkiem wydarzenia, którego konsekwencją może 
być utrata zdrowia lub życia jest dziecko - właśnie ono, jako „peł-

noprawny członek społeczeństwa” musi zdawać sobie sprawę 
z  konieczności działania w  różnych sytuacjach oraz powinno 
posiadać wiedzę pozwalającą niekiedy na ratowanie dorosłych. 
Warsztaty te pozwoliły nabyć dzieciom wiedzę niezbędną do re-
agowania w różnych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

ścieżka

Czy wiesz, że grupy 
krwi zostały rozpozna-
ne już w 1901 r. Odkrycia 
tego dokonał austriacki 
lekarz Karl Landsteiner.
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Małe laboratorium

Czym jest zjawisko sublimacji i  dyfuzji? Co to jest 
DNA i do czego można je wykorzystać? To tylko nie-
które z  pytań, na które padły odpowiedzi podczas 
tych warsztatów. Dodatkowo ich uczestnicy oprócz 
zdobycia wiedzy teoretycznej mogli również w prak-
tyce spróbować swych sił w  pracy laboranta poprzez 
zastosowanie pipet i  mieszadeł magnetycznych do pro-
stych doświadczeń.

Czy każdy orzech jest orzechem? Tajemnice bu-
dowy owoców

Za orzechy uważamy zwykle nasiona lub owoce za-
mknięte w  twardej skorupce. Z  botanicznego punktu 
widzenia wiele z  nich jest zupełnie innym rodzajem 
owoców np. pestkowcem lub strąkiem. Nie wszyscy 
wiedzą też, że niektóre owoce np. maliny, figi i ana-
nas, to wiele owoców w jednym. 

Czy wiesz, że już w 1905 
roku angielki badacz W. 
Bateston wprowadził do 
nauki termin „genetyka”.
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Cyfrowy Banita - Informatyczny Escape Room 

Społeczeństwo zostało zniewolone przez Su-
perkomputer. Jedyną nadzieją ludzkości była 

grupa śmiałków, która za pomocą najnowo-
cześniejszej technologii przedostała się do 
cyfrowego umysłu superkomputera, ich za-
danie był proste: musieli w ciągu 45 minut 
zniszczyć sztuczną inteligencję od środka. 

Tak brzmiała w skrócie fabuła escape roomu 
przygotowanego przez Bydgoski Klaster In-

formatyczny, Eximo Project i Break the Brain. 
Rekordzistom udało się rozwikłać wszystkie zagadki w czasie poniżej 20 minut!

Senior w Internecie – jak bezpiecznie kupować, 
płacić i poruszać się w sieci

Internet jest codziennym narzędziem pracy, komunikacji i rozrywki. 
Oprócz młodych ludzi powinni z niego korzystać również senio-
rzy i to bez względu na wiek. Senior może w sieci robić zakupy, 
zamówić bilet do teatru, zapłacić rachunki i  skontaktować się 
z bliskimi. Pamiętać jednak należy, że Internet niesie też ze sobą 
pewne zagrożenia związane z nieuczciwością, nadużyciami czy 
kradzieżą. O tym jak skutecznie uchronić się przed takimi niebez-
pieczeństwami dowiedzieli się słuchacze podczas tego wykładu.

ścieżka

Czy wiesz, że In-
tel 4004 to nazwa 
pierwszego komer-
cyjnego mikropro-
cesora produkowa-
nego od 1971 roku.
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Szyfrowanie

Marian Rejewski to bydgoski matematyk i kryptolog. To on 
zasłynął ze złamania szyfru Enigmy, najważ-

niejszej maszyny szyfrującej używanej 
przez hitlerowskie Niemcy w  okresie 

II wojny światowej. Nic więc dziw-
nego, że w  Bydgoszczy można od-
naleźć naśladowców tego wybitne-
go Polaka, którzy tak licznie podczas 
tych zajęć starali się zgłębić wiedzę 

na temat kryptologii i  samemu spróbować 
swych sił w odszyfrowaniu zaszyfrowanych wiadomości.

Polećmy w kosmos - moja własna planszówka

Pomimo, że żyjemy w  dobie komputerów i  telefonów, 
gry planszowe nie tracą na popularności. Co więcej 

wciąż powstają nowe, interesujące bazu-
jące na nowych pomysłach. O tym 

w jaki sposób można zbudować 
własną grę mogli przekonać 

się uczestnicy tych warsz-
tatów. Ich zadaniem było 
stworzenie gry planszowej 
dotyczącej podróży kosmicz-
nej. Podbój kosmosu za pomo-
cą pionków i rzutów kośćmi!

Czy wiesz, że obecnie autentyczne ma-
szyny szyfrujące Enigma na akcjach 
osiągają ceny rzędu 20000 dolarów.
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Barwniki fotosyntetyczne, czyli dlaczego rośli-
ny są zielone

Dlaczego liście roślin przez większość czasu  są zielone, 
a w okresie jesiennym żółte i czerwone? Na te i inne pytania 

uzyskali odpowiedź 
uczestnicy warsz-
tatów. Oprócz tego 
każdy miał niepowta-
rzalną możliwość samo-
dzielnego wyekstrahowa-
nia barwników z komórek roślinnych. 

Polska wieprzowina - smak, tradycja i zdrowie 

Podczas tego niezwykłego wykładu z pokazem słu-
chacze dowiedzieli się dlaczego warto jeść wie-
przowinę. Jakie rasy świń charakteryzują się 
mięsem najwyższej jakości, oraz które potrawy 
z wieprzowiny na stałe wpisały się w kanon 
tradycyjnej kuchni polskiej. Kulminacyjnym 
momentem zajęć była wyczekiwana przez 
wszystkich degustacja wyjątkowych w sma-
ku potraw i wędlin z mięsa wieprzowego. 

ścieżka
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Czy wiesz, że proces od-
dychania u roślin został 
odkryty już w 1779 roku.
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Małe stworzenie, wielkie znaczenie

O tym, że mikroskop jest najlepszym przyjacielem 
każdego naukowca mogli przekonać 

się uczestnicy tych ciekawych 
zajęć. Dzięki tym urządzeniom 

każdy z  młodych badaczy 
miał możliwość zaobserwo-
wania najmniejszych for-
mom życia zamieszkującym 
naszą planetę – od bakterii 
niewidocznych gołym okiem 

po najdrobniejsze zwierzęta. 
Ciekawe jak z bliska pod mikro-

skopem wygląda bakcyl nauki?

Jak sklonować roślinę in vitro?

Mikrorozmnażanie to klonowanie roślin wymagające specjali-
stycznego laboratorium i ogromnej wiedzy. Na 

warsztatach prowadzonych w  ramach 
Bydgoskiego Festiwalu Nauki uchylono 

rąbka tajemnicy związanego z budową 
i funkcjonowaniem laboratorium kultur 
tkankowych oraz przygotowaniem 
pożywki dla klonowanych roślin. Dodatkowo 
każdy uczestnik miał okazję samodzielnie przenieść 
rośliny ma nową pożywkę w sterylnych warunkach. 
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Czy wiesz, że pierw-
szy mikroskop elek-
tronowy pozwalający 
badać strukturę ma-
terii na poziomie ato-
mów został skonstru-
owany przez Ernsta 
Ruska i Maksa Knolla 
już w 1931 roku? 
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Czy wiesz, że aderma-
toglifia to bardzo rzad-
kie schorzenie, w wyniku 
którego dzieci rodzą się 
bez linii papilarnych. 

Pokaz Wydziału Techniki Kryminalistycznej 
oraz Mobilnego Centrum Monitoringu

Warsztaty przybliżające tajniki pracy policjantów z Wydziału Tech-
niki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy 

przyciągnęły ogromną rze-
szę słuchaczy. Każdy mógł 
m.in. zobaczyć jak odnaleźć 
na przedmiotach odciski pal-
ców, jak je zabezpieczyć oraz 
w jaki sposób dokonuje się na 
ich podstawie identyfikacji prze-
stępców. 

Wykorzystanie dronów a bezpieczeństwo latania

Z roku na rok drony stają się coraz popularniejsze, pilotują je 
nie tylko dorośli, lecz również dzieci. Często nie zdajemy 

sobie sprawy jak poważnym zagrożeniem dla ruchu lot-
niczego może być nieodpowiedzialne pilotowanie drona. 
Z tego względu przedstawiciele Wojskowych Zakładów 
Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy zorganizowali in-
teresujący wykład przybliżający podstawowe kwestie 
z zakresu bezpiecznego pilotażu drona.

ścieżka
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Czy wiesz, że w 2016 roku 
polscy strażacy podjęli łącz-
nie 28661  interwencji w  celu 
ustalenia i rozpoznania sub-
stancji chemicznych i innych.

Pokaz sprzętu Ratownictwa Chemicznego  

Strażacy nie gaszą tylko pożarów lecz również zajmują się po-
mocą osobom na terenach skażonych chemicznie. Starają się 

ograniczyć i zniwelować działanie szkodliwych substancji 
przy pomocy specjalnego sprzętu. Różnego rodzaju mierniki 
do wykrywania skażeń i promieniowania, aparat do ochro-
ny układu odde-
chowego, specja-
listyczne ubrania, 
to tylko niektóre  

z  elementów wy-
posażenia wyspe-

cjal izowanego wozu 
strażackiego, który został 

zaprezentowany gościom pokazu.

Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w pracy, 
szkole, na uczelni i w życiu codziennym

O tym jak bardzo ważna jest poprawna etykieta i sa-
voir-vivre w życiu społecznym mogli dowiedzieć się 
uczestnicy tych zajęć. Dodatkowo omówione zostały 
różnice kulturowe mające wpływ na obyczaje i sposób 
zachowania a także przeanalizowano rolę i zadania 
polskiej służby zagranicznej. A wszystko po to by 
w życiu jak najrzadziej popełniać faux pas.
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ścieżka

Zabawa z materiałami

Organizatorzy warszta-
tów zabrali uczestni-

ków w niezapomnia-
ną podróż po świecie 
różnorodnych ma-
teriałów. Można było pobawić się 
z  „GLUTKIEM” i  cieczą nieniuto-

nowską, obserwować chemiczne  
joja oraz wybuchu mini wulkanu. 

Każdy otrzymał możliwość stwo-
rzenia niepękających baniek mydla-

nych. Czyż nauka nie jest fascynująca?

Fabryka robotów

Co kojarzy się z nauką i  przyszłością a jednocześnie 
bardzo mocno przyciąga uwagę młodego pokole-
nia? Oczywiście, że ROBOTY zarówno te chodzące, 
jeżdżące, pływające jak i latające. Ogromne grono 
dzieci i młodzieży przybyło na pokaz różnorod-
nych robotów, które zapewne w niedalekiej przy-
szłości na dobre zagoszczą w naszych domach 
wyręczając nas z części obowiązków. 

Czy wiesz, że producenci cze-
kolady Milka w 2014 roku usta-
nowili rekord Guinessa w licz-
bie osób zamkniętych w bańce 
mydlanej. W bańce zmieściło 
się wówczas aż 214 osób.
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Transportowcy przystępują do akcji

Dla wszystkich fanów transportu ten 
pokaz był nie lada gratką. Można 
było zasiąść za kierownicą olbrzy-
miego ciągnika siodłowego firmy 
Mercedes, zobaczyć w akcji działa-
nie pojazdu pomocy drogowej oraz 
przyjrzeć się załadunkowi towarów 
przy pomocy wózków widłowych 
i transportowych. Ci najodważniejszy 
sami pokierowali niektórymi z pojaz-
dów, to dopiero była atrakcja!

Teraz nasza kolej - czyli historia pewnego paro-
wozu

Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot 
z niej spływa: tłusta oliwa. Tymi słowami roz-
poczyna się wiersz Juliana Tuwima pt. „Loko-
motywa”, i jak mogli się przekonać uczestnicy 
zajęć jest w nim sporo prawdy, gdyż parowóz  
znajdujący się przy Bydgoskiej Szkole Wyż-
szej jest rzeczywiście olbrzymi. Dzieci zapo-
znały się również z dziejami tego zabytku 
techniki, można więc rzec, że na Festiwalu 
historia koleją się toczy.  

Czy wiesz, że w 
Polsce w 2000 roku 
na 1000 osób przy-
padało tylko 251 
samochodów oso-
bowych, zaś w Sta-
nach Zjednoczo-
nych aż 770 aut.
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Obchody 30-lecia programu 
Erasmus+ w Bydgoszczy 

Ju  od 30 lat w Europie dzia a program Erasmus 
umo liwiaj cy wymian  studentów pomi dzy uni-
wersytetami z ró nych pa stw. Z tej okazji w Byd-
goszczy postawiono uczci  ten jubileusz poprzez cykl 
ró norodnych wydarze  pt. Interna  onal Bydgoszcz.
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Organizatorzy bydgoskiego jubileuszu 30-lecia 
programu Erasmus+ w czyli si  w nurt Bydgoskie-
go Fes  walu Nauki poprzez organizacj  rozbudowa-
nego stoiska na Pikniku Naukowo-Rodzinnym, które-
mu przewodniczy o has o Interna  onal Bydgoszcz. 

Bydgoszczanie zostali zaproszeni do wspólnej za-
bawy ze studentami m.in. z Turcji, Rumunii, Hiszpa-
nii, Chorwacji, W och. Przez ca y dzie  dzia a  punkt 
informacyjny programu Erasmus, w którym mo na 
by o dowiedzie  si , w jaki sposób mo na zaplano-
wa  swoje studia i praktyk  zawodow  za granic , 
aby umo liwi  sobie bogate, mi dzynarodowe do-

wiadczenie zapewniaj ce dobry start w ycie za-
wodowe. 

W ramach International Bydgoszcz  wyst pi-
li równie  go cie z Uniwersytetu w Haridwar (In-
die). Zaprezentowali si  oni na scenie oraz prowa-
dzili krótkie zaj cia z jogi dla ch tnych bydgoszczan. 

Punktem kulminacyjnym by o utworzenie jubile-
uszowego has a „Interna  onal Bydgoszcz. 30 lat pro-
gramu Erasmus”, z pojedynczych liter rozdanych lo-
sowo zarówno go ciom programu Erasmus+ na UKW 
jak i bydgoszczanom, którzy bawili si  razem z nami 
na Wyspie M y skiej.
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Festiwal jedzie na Pomorze - Chojnice

Bydgoski Fes  wal Nauki – II Edycja Chojnicka 
odby  si  w dniach od 24 do 27 maja 2017 r. Ta popu-
larnonaukowa impreza odby a si  drugi raz w Choj-
nicach oraz pierwszy raz w Cz uchowie. 

Impreza oparta by a na projektach z przeró nych 
dziedzin nauki, prowadzonych we wszystkich mo -
liwych formach. W sumie odby o si  50 imprez (34 
w Chojnicach i 16 w Cz uchowie).

Centrum Nowoczesno ci M yn Wiedzy cieszy  
si  najwi kszym zainteresowaniem. Mali uczestni-
cy mogli wcieli  si  w rol  budowniczych mostów 
przy pomocy kreatywnych klocków, sprawdzi  swoje 
odciski palców na stanowisku „ma y detektyw”, wy-
kona  kilka prostych do wiadcze   zycznych i che-
micznych. Nieco starsi mieli okazj  zobaczy  jak pra-
cuje drukarka 3D, sterowa  pla  ormami mobilnymi 
za pomoc  gestów, jednak najwi ksz  furor  zrobi-
y kule bubble soccer.

Partnerami tego wydarzenia byli:
Centrum Edukacyjno-Wdro eniowe w Chojnicach
Chojnickie Towarzystwo Przyjació  Nauk
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach
Muzeum Historyczno-Etnogra  czne im. Juliana Rydz-
kowskiego w Chojnicach
Muzeum Regionalne w Cz uchowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Szpital Specjalistyczny im. J. K. ukowicza w Chojnicach
Technikum nr 2 w Chojnicach
Urz d Miasta Chojnice
Zespó  Szkó  w Chojnicach
ZSP nr 1 w Chojnicach
Zespó  Szkó  Sportowych w Cz uchowie
Zespó  Szkó  Technicznych w Cz uchowie
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Bakcyl nauki w sercu Kujaw – Inowrocław

„Fes  wal Nauki z WSG w Inowroc awiu” to dwu-
dniowe wydarzenie popularnonaukowe, zorganizo-
wane przez Wydzia  Zarz dzania i Nauk Spo ecznych 
WSG w Inowroc awiu. Jego celem by o propagowa-
nie nauki, kultury i sztuki oraz popularyzacja has a, 
e nauka nie jest nudna. Tegoroczny Fes  wal WSG 

w Inowroc awiu przeprowadzony zosta  pod has em 
„Z ap bakcyla nauki”. 

„Fes  wal Nauki z WSG w Inowroc awiu” to eks-
perymenty, warsztaty, pokazy, seminaria, ale rów-
nie  gry, zabawy i wystawy, w których to uczestni-
czyli m odsi i starsi mieszka cy Inowroc awia i okolic.

Podczas pierwszego dnia Fes  walu Nauki zor-
ganizowane zosta y m.in. zaj cia: „Chemia i  zyka 
wokó  nas”, „Eksperymentowa  – nic prostszego!”, 

„Królestwo liczb”, „Salon z udze  optycznych” czy 
„Ma e jest wielkie, czyli co nieco o nanotechnolo-
gii”. Zaplanowane zosta y tak e warsztaty z zumby, 
wyk ad „Stereotyp staro ci, czyli jak przygotowa  si  
na jesie  ycia” oraz seminarium na temat proble-
mu migracji w UE. 

Z kolei drugiego dnia Fes  walu przygotowany zo-
sta  Piknik Naukowo-Rodzinny. Ca e rodziny odwie-
dza y m.in. namiot europejski czy bajkowy, w których 
to odbywa y si  liczne gry i zabawy. Podczas pikni-
ku przeprowadzone zosta y m.in. zaj cia saperskie 
z pokazem sprz tu i zaj cia pokazowe: „ wiat ni-
skich temperatur” oraz „Do wiadczenia  zyczne dla 
ciekawskich”. Przez dwa dni Fes  walu Nauki czyn-
na by a tak e wystawa inowroc awskich artystów.
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Nauka przez zabawę czyli 
Piknik Naukowo-Rodzinny
Zwieńczeniem VIII Bydgoskiego Festiwalu Nauki był, jak co roku, 
Piknik Naukowo-Rodzinny. Impreza plenerowa, od lat związana z Byd-
goskim Festiwalem Nauki, skierowana do wszystkich mieszkańców miasta jak 
i regionu w każdym wieku. Podobnie jak w ubiegłym roku bawiliśmy się w jed-
nym z najurokliwszych zakątków Bydgoszczy – Wyspie Młyńskiej.  Dzięki 
wspaniałej pogodzie i ogromnej liczbie atrakcji przygotowanych przez organi-
zatorów Piknik odwiedziło w ciągu dnia około 7000 osób! Dziękujemy za tak 
liczne przybycie. 
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W sobotę 27 maja 2017 roku Wyspa Młyń-
ska zamieniła się w olbrzymie centrum 
naukowo-edukacyjne. 
Każdy z gości mógł znaleźć coś dla 
siebie, a to wszystko dzięki ogromnej 

liczbie wystawców, spośród których 
należy wymienić: Polskie Górnictwo Naf-

towe i Gazownictwo S.A. – Mecenas VIII 
Bydgoskiego Festiwalu Nauki; Fundację PGNiG 

im. Ignacego Łukasiewicza; Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy; 
Wyższą Szkołę Gospodarki; Collegium Medicum UMK; Bydgoską Szkołę 
Wyższą; Akademicki Klub Krótkofalowców; Akademię Wynalazców; Studio Zdro-
wia; Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne; Lasy Państwowe – Nadleśnictwo 
Żołędowo; Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią; Zespół Szkół 
Budowlanych; Pałac Młodzieży w Bydgoszczy; Szkołę Wietnamskiej Sztuki Walki 
Vo-Quyen; Fundację Profesora Ciekawskiego; Centrum Edukacyjne RoboProject; 
Fundację Just Save It; Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”; Akademię MUNGO; 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z Torunia; Urząd Statystyczny w Byd-

goszczy; Urząd Miasta Bydgoszczy; Muzeum Okręgo-
we im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; Teatr 

Polski w Bydgoszczy; Pasamon Sp. z o.o.; Horus 
Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o.;  

International Bydgoszcz - Program Erasmus+; 
Szkołę językową „My English Language Cen-
ter”; Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Bydgoszczy; Si-iS oraz Poczet 
Rycerski Jacentego Ordowskiego z Gniewu.
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Każdy, kto w sobotę odwiedził Wyspę Młyńską mógł odwiedzić 
Szpitala Pluszowego Misia, skorzystać z malowania twarzy, pu-
ścić wielkoformatowe bańki mydlane, wziąć udział w zajęciach 

z Alpakami lub zbudować tor dla kul z dużych, lekkich klocków 
Imagination Playground.

 Stan naszej przyrodniczej wiedzy zbadali przedstawiciele Nadleśnic-
twa Żołędowo, a  interesujące pokazy naukowe zaprezentowała nam 

m.in. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Profesor Ciekawski, Aka-
demia Wynalazców oraz przedstawiciele Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
z Torunia. 
Kulturę materialną i  niematerialną wieków średnich przybliżyli nam rycerze 
i dwórki z Pocztu Jacentego Ordowskiego. Można było zobaczyć średniowieczne 
tańce, ceremoniał pasowania na rycerza, werbunek do piechoty czy pojedynek 
rycerski.
O  stan naszej kultury fizycznej zadbali przedstawiciele Fit-Max Gym, którzy 
przeprowadzili na świeżym powietrzu kilka treningów dotyczących różnych par-
tii ciała. 
Wszyscy zainteresowani mogli wziąć również udział w licznych konkursach i tur-
niejach zorganizowanych przez poszczególnych wystawców. 
Na naszej scenie podczas Pikniku Naukowo-Rodzinnego zaprezentowali się m.in. 
Fitness Fordon z lekcją zumby, Szkoła wietnamskiej sztuki walki Vo-Quyen z pre-
zentacją różnych walk,  koło naukowe „Sine Nomine” z performance pt. „Głuche 
Działania” i   Centrum Edukacyjne RoboProject z pokazem „Rower, który zrobił 
dziwną rzecz z mózgiem”. 
Ponadto na scenie gościły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Poko-
jowych ONZ w  Bydgoszczy, które dla zgromadzonych osób wystawiły swoje 
przedstawienie teatralne. Piknik uświetniły także występy taneczne i koncerty 
studentów i pracowników naukowych z zagranicy przybyłych do Bydgoszczy 
w ramach programu Erasmus+.
Wieczór zakończyliśmy koncertem Tobiasza Staniszewskiego.
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Ci co dzielą się wiedzą 
– popularyzatorzy nauki

W tym roku w organizację wydarzeń podczas Bydgoskiego 
Festiwalu Nauki zaangażowało się około 900 pracowników 
akademickich, studentów i przedstawicieli instytucji partner-
skich. To dzięki chęci dzielenia się wiedzą tegoroczna oferta 
Festiwalu była tak bogata i różnorodna. 
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Celem przekazywania wiedzy za pośrednictwem zajęć festi-
walowych jest popularyzacja nauki poprzez rozbudzanie cie-
kawości, inspirowanie do twórczego myślenia oraz rozwijania 
zainteresowań dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pamiętajcie, 
że na naukę nigdy nie jest za wcześnie ani za późno! 
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Ty, ty i ty! Tegoroczni uczestnicy 

Każdy, kto przybył na tegoroczny Bydgoski Festiwal Nauki pokazał, iż nie jest 
obojętny na naukę i poszerzanie swych horyzontów. Oprócz zdobywania wie-
dzy nasz Festiwal umożliwia wymianę doświadczenia i umiejętności pomiędzy 
uczestnikami. Ogromnie się cieszymy, że z roku na rok jest WAS coraz więcej. 

Dziękujemy!
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Nasze dobre anioły 
- wolontariusze
Wolontariusze pomagają nam tworzyć Bydgoski Festiwal Nauki od pierwszej 
edycji. Cieszymy się, że jest Was tak wielu.

W  imieniu Biura Organizacyjnego BFN chcielibyśmy podzię-
kować wszystkim studentom-wolontariuszom Bydgoskiego 
Festiwalu Nauki za wsparcie, aktywność i  zaangażowanie 
w stworzenie tego największego bydgoskiego święta nauki. 
Odpowiedzialne uczestnictwo w pracach związanych z orga-
nizacją wydarzenia, logistyką oraz promocją, a także dyspo-
zycyjność i  czuwanie nad sprawnym przebiegiem Festiwalu 
zaowocowały po raz kolejny udanym przedsięwzięciem.po raz kolejny udanym przedsięwzięciem.
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Dziękujemy!
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Współtwórcy bydgoskiego święta nauki 
– nasi Partnerzy 

VIII edycja Bydgoskiego Fes  walu Nauki pokaza a jak ogromnym zainteresowaniem w spo ecze stwie cie-
szy si  to wydarzenie. Ponownie wspar o nas wiele urz dów, instytucji, przedsi biorstw,  rm oraz osób 
prywatnych.
W 2017 roku wspó pracowali my z ponad 100 partnerów! Cieszymy si , e liczba podmiotów, pragn cych 
w czy  si  w popularyzacj  nauki w Bydgoszczy i regionie wci  ro nie.

Akademia Wynalazców
Akademia Zdrowia Izabela ajs w Bydgoszczy
Akademickie Inkubatory Przedsi biorczo ci  
Alliance Francaise  
Atelier Wizerunku Magdaleny Andler AWMA 
Biuro Wspó pracy Mi dzynarodowej UKW – Program 
Erasmus +
Bractwo „Tryzub”
Break the Brain - Escape Room  
Bydgoski Klaster Informatyczny    
Centrum Bada  Sfery Publicznej
Centrum Edukacji i Pracy M odzie y  
Centrum Edukacyjne ROBOproject  
Centrum Gier „Pegaz”   
Eximo Project Sp. z o.o.   
Fit - Max Gym     
Fitness Fordon   
Fundacja Just Save It   
Fundacja Nowe Pokolenia w Ho dzie Janowi Paw owi II   
Fundacja Profesora Ciekawskiego
Grupa Technologia Sp. z o.o.   
Horus Innowacyjne Materia y Przemys owe Sp. z o.o.   
Instytut Genetyki S dowej w Bydgoszczy   
Instytut Pami ci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy   
Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Ko o Naukowe Dydaktyki Informatyki i Matematyki 
,,OMEGA”

Ko o Naukowe Sine Nomine  
Komedia Powiatowa Policji w Inowroc awiu   
Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej w Byd-
goszczy   
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy   
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy  
Kujawsko-Pomorski O rodek Wsparcia Ekonomii Spo-
ecznej  

Kujawsko-Pomorski Zwi zek Szachowy
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy   
Le ny Park Kultury i Wypoczynku ,,My l cinek” Sp. 
z o.o. w Bydgoszczy  
Miasto Chojnice  
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach      
Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. 
z o.o.   
Mi dzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura Sp. z o.o. 
MIMEZIS ART  
Muzeum Myd a i Historii Brudu w Bydgoszczy  
Muzeum Okr gowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczó -
kowskiego  
Muzeum Regionalne w Cz uchowie   
Muzeum Wodoci gów w Bydgoszczy   
Muzeum Wojsk L dowych w Bydgoszczy   
Nadle nictwo o dowo   
Niepubliczne Przedszkole ,,4 Pory Roku” w Cielu  
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Niepubliczny O rodek Edukacji „Adeptus”
Ochotnicza Stra  Po arna Alcatel Lucent   
Ori  ame Poland   
Pa ac M odzie y w Bydgoszczy   
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejew-
skiego  
Pesa Bydgoszcz S.A
Poczet Rycerski Jacentego Ordowskiego z Gniewu
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne  
Pracownia Edukacji, Terapii i Seksuologii Spo ecznej 
Karolina Nowak  
Pracownia naukowo-dydaktyczna ,,Ogólniak” s.c.  
Pracownia Rozwoju Osobistego „Dobre Relacje”
Przedszkole Niepubliczne ,,Bajkolandia”  
Przedszkole Niepubliczne ,,Promyczek” 
Przedszkole Niepubliczne ,,ZaSiedmioGóroGród”  
Przedszkole Niepubliczne „Bajka”   
Przedszkole Niepubliczne u Natalki i Kubusia    
Przedszkole nr 43 w Bydgoszczy  
Przychodnia Allmedica Sp. z o.o.   
Publiczne Gimnazjum nr 1 im.750-lecia Miasta nina   
Punkt Edukacji Ekologicznej przy zak adzie produkcyj-
nym P.P.H.U. Plast -Mar Marek Margielewski
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Bydgoszczy  
REMONDIS Sp. z o.o.  
Samorz d Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego   
Si-iS
Stowarzyszenie Alliance Francaise  
Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodni-
czych i Technicznych (SNPPiT)
Stowarzyszenie Szko a Wietnamskiej Sztuki Walki Vo-
-Quyen   
Stra  Miejska w Bydgoszczy   

Studio Zdrowia   
Szko a Muzyczna YAMAHA  
Szko a Podstawowa im. Janusza Korczaka w arnowcu   
Szko a Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ    
Szko a Ta ca „Raz Dwa Trzy” w Inowroc awiu   
Szko a Ta ca Bohema  
Szko a Ta ca RAZ DWA TRZY w Inowroc awiu   
Szpital Specjalistyczny im. J. K. ukowicza w Chojnicach   
Teatr Polski Bydgoszcz  
Technikum Kolejowe im. Miko aja Kopernika w Byd-
goszczy
Technikum nr 2 w Chojnicach  
Uczelniana Rada Doktorantów UKW     
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu 
Uniwersytet Miko aja Kopernika - Wydzia  Nauk Eko-
nomicznych i Zarz dzania 
Urz d Statystyczny w Bydgoszczy     
Ko o Robotów - UTP   
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Bydgoszczy 
Wojskowe Zak ady Lotnicze Nr 2 S. A.
WUP - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej w Bydgoszczy 
Zachodniopomorska Szko a Biznesu  
Zespó  Szkó  Budowlanych w Bydgoszczy  
Zespó  Szkó  Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Or-
ganizacji Wojskowej Gryf Pomorski
Zespó  Szkó  Sportowych w Cz uchowie  
Zespó  Szkó  Technicznych im. Józefa Szymczaka 
w Cz uchowie  
Zespó  Szkó  w Chojnicach
Zespó  Szkó  eglugi ródl dowej w Nakle nad Noteci
Zespó  ta ca dawnego „Kazimierki”
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Zaproszenie 
do współpracy 
przy kolejnej edycji 
Festiwalu

Rektorzy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy, Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Wyższej Szkoły Gospo-
darki, Collegium Medicum UMK oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej już 
dziś serdecznie zapraszają wszystkich do współpracy przy kolejnej 
IX edycji Bydgoskiego Festiwalu Nauki, która odbędzie się w dniach 
23-27 maja 2018 roku.
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ZOSTAŃ 
MECENASEM FESTIWALU

Poszukujemy mecenasów, sponsorów, patronów, 
instytucji wspieraj cych oraz partnerów, którzy s  za-
interesowani promocj , popularyzacj  i upowszech-
nianiem nauki. Dzi ki takim dzia aniom przyczynia-
my si  do wzrostu poziomu wykszta cenia naszego 
spo ecze stwa i wiadomie tworzymy merytoryczne 
podstawy do nowoczesnego i prawid owego rozwo-
ju zainteresowa  najm odszych mieszka ców nasze-
go regionu. Inwestycja w nauk  zawsze si  op aca, 
daj c w przysz o ci wymierne korzy ci.  

 Adresatami Fes  walu s  dzieci w wieku przed-
szkolnym, uczniowie szkó  podstawowych, m odzie  
gimnazjalna i licealna, osoby doros e, seniorzy, stu-
denci oraz wszyscy zainteresowani poszerzeniem 
swojej wiedzy bez wzgl du na wiek. Fes  walowe pro-
pozycje przyci gaj  swoj  atrakcyjno ci  ca e rodzi-
ny. Inicjatywa ta, oparta jest na projektach z ró nych 
dziedzin nauki, prowadzonych w wielu ró norodnych 
formach (warsztaty, stoiska, pokazy, eksperymenty, 
dyskusje panelowe, wystawy, gry, wycieczki, labora-

toria, koncerty, konkursy). 
Z roku na rok poszerza si  grono go ci fes  walu. 

Wydarzenia organizowane w ramach tego  najwi k-
szego w regionie wi ta nauki wykraczaj  poza mury 
Bydgoszczy i swym zasi giem obejmuj  równie  Ino-
wroc aw i Chojnice. Dzi ki temu nasz fes  wal tra  a 
do ogromnej liczby odbiorców z województwa ku-
jawsko-pomorskiego i pomorskiego. 

Rosn ce zainteresowanie Bydgoskim Fes  wa-
lem Nauki to wynik wielow tkowych akcji promocyj-
nych, ró norodnych dzia a  marke  ngowych, dba-
o ci o mark  fes  walu oraz selekcji i starannego 

merytorycznego doboru planowanych wydarze  fe-
s  walowych. Wszystkie ww. dzia ania przek adaj  si  
na sukces fes  walu.  

Osoby prywatne, instytucje, urz dy, organizacje, 
przedsi biorstwa oraz  rmy zainteresowane wspó -
prac  przy kolejnej edycji Bydgoskiego Fes  walu Na-
uki zapraszamy ju  dzisiaj do kontaktu z Biurem Or-
ganizacyjnym.

BIURO ORGANIZACYJNE
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 120 lub 137
mail: fes  wal@fes  walnauki.bydgoszcz.pl 
www.fes  walnauki.bydgoszcz.pl
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