
 

 
 

Program imprez festiwalowych 

VIII Festiwalu Nauki 

MAŁA OJCZYZNA – WIELKA RZECZ 

19 - 25 maja 2016 r. 

 

 

 



9,11,12 maja 2016 

Impreza powiązana 

 

Konkurs edukacyjno-ekologiczny im. J. Bernata – XX edycja 

„Bolimowski Park Krajobrazowy – Mała Ojczyzna” 

Przeprowadzany od dwudziestu lat konkurs przyrodniczy wpisał się na trwałe w kalendarz skierniewickich imprez; w 

tym roku ze względu na zbieżność idei i tematu, przeprowadzany jest przy współudziale PWSZ w Skierniewicach, jako 

impreza powiązana z VIII Festiwalem Nauki PWSZ w Skierniewicach 

Kinoteatr Polonez 

16 maja 2016, poniedziałek 

Preludium 

 

8.30 – 15.30 Wyjazd studyjny: „Gmina Skierniewice – czy dobrze ją znamy?” Ewa Nagórska, Anna Traut-Seliga 

1. Stare Rowiska- wędrówka po naturalnych łąkach i pastwiskach w poszukiwaniu prof. czarciego żebra(ostrożeń 

warzywny, medycyna ludowa) i storczyka kukułki. Łąki- bioróżnorodność, funkcje hydrologiczne i hydrosanitarne. 

2.Stare Rowiska, Moja Mała Ojczyzna... na talerzu, przednówek na wsi – spotkanie przy piecu chlebowym i poczęstunek  

chlebem, mlekiem, zupą szczawiową z jajkiem.  

3. Julków – zwiedzanie sortowni / spalarni śmieci – inwestycja  na terenie dawnego wysypiska śmieci w Julkowie. 

4. Żelazna, Gimnazjum im. M. Rodziewiczówny, tablica pamiątkowa, zebrane pamiątki i spisane wspomnienia 

mieszkańców parafii Żelazna, krótkie spotkanie literackie z młodzieżą i nauczycielką języka polskiego. 

 

18.00 Wieczór z Marią Rodziewiczówną w Bibliotece PWSZ w Skierniewicach. Zaproszeni Goście w miłej 

atmosferze czytają głośno swoje ulubione fragmenty książek Marii Rodziewiczówny. Katarzyna Szymańska, Anna 

Traut-Seliga  

 

E109 

17 maja 2016, wtorek 

Preludium 

 

8.30 – 15.30 Wyjazd studyjny: „Park kulturowy pola bitwy nad Rawką 1915 – nasza Mała Ojczyzna sto lat temu i 

dziś” – dolina Rawki, która obecnie jest najcenniejszą ostoją różnorodności biologicznej naszej Małej Ojczyzny, sto lat 

temu była świadkiem dramatycznych wydarzeń w trakcie Wielkiej Wojny. Dzisiaj  badamy ślady tamtych wydarzeń i 

pragniemy ocalić je od zapomnienia. Kulturowe, historyczne i przyrodnicze walory doliny Rawki. ZPKWŁ, Anna Traut-

Seliga, dr Anna Zalewska, Jacek Słupski 

 

 

 

 

 



18 maja 2016, środa 

Preludium 

 

„Edukacja regionalna: skarby natury i kultury w zasięgu ręki” – Konferencja dla bibliotekarzy oraz nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych, Katarzyna Szymańska, Anna Traut-Seliga 

 

Program Konferencji: 

8.30 – 9.20 – przejazd do Rogowa 

9.20 – 10.20 – wykłady tematyczne: 

 „Edukacja regionalna – zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach”, mgr Iwona Szwed  

 „Edukacja przyrodniczo-społeczna: w ławce, czy w terenie?”, dr Anna Traut-Seliga 

10.20 – 10.40 – przerwa kawowa 

10.40 – 11.40 – zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Lasu i Drewna 

11.40 – 13.40 – zwiedzanie Arboretum z przewodnikiem i wypełnianie karty pracy 

13.40 – 15.00 – obiad i podsumowanie merytoryczne konferencji 

15.00 – 15.50 – powrót do Skierniewic 

konferencja (sesja wykładowa i terenowa) odbędzie się w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 

 

19 maja 2016, czwartek 

Uroczyste otwarcie VIII Festiwalu Nauki  

 

Sala 

10.00 – 11.45 - Przywitanie przybyłych gości przez J.M. Rektora PWSZ w Skierniewicach prof. Daniela Stosa 

- Wystąpienia zaproszonych Gości 

- Oficjalne otwarcie VIII Festiwalu Nauki „Mała Ojczyzna – Wielka Rzecz” przez JM Rektora PWSZ w Skierniewicach 

- Prezentacja założeń  VIII Festiwalu Nauki – dr Anna Traut-Seliga 

- Wykład inauguracyjny „Wielka Mała Ojczyzna – historia Skierniewic” – Anna Majda-Baranowska, Izba Historii 

Skierniewic 

E318 

(Aula) 

 

 

 

 



 

11.45 – 12.00 - Odsłonięcie gabloty poświęconej wybitnemu Skierniewiczaninowi Profesorowi Światosławowi 

Ziemlańskiemu, JM Rektor PWSZ oraz Joanna Soin, Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych 

 

12.00 – 13.00 - Warsztaty Ludowych Twórców Skierniewic i okolic: 

- warsztat wikliniarski - Jan Michalski 

- warsztat rzeźbiarski - Agnieszka Głuszek-Nowicka 

- warsztat bibułkarski - Bożena Smolińska 

- warsztat garncarski – Dorota Konopczyńska-Aftewicz 

 

13.00 – poczęstunek 

 

 

 

 

 

E307 

E308 

E313 

E312 

 

 

 

20 maja 2016, piątek 

 

 

8.30 – 15.30 Wyjazd studyjny: Rajd Budnicki z warsztatami „Życie budnika – archeologia żywa” oraz z warsztatami 

permakultury „Małe rozwiązania permakulturowe dla domu i ogrodu”, Anna Litwin, Wojciech Górny, Anna Traut-Seliga 

 

 

13.00 – 15.00 Warsztaty metodyczne i zajęcia terenowe „wykorzystanie śladów przeszłości na lekcjach historii i lekcjach 

do dyspozycji wychowawcy”– WODN: Anna Stefaniak, Anna Słupska 

E221 

15.00 – 17.00 Konferencja dla nauczycieli „W poszukiwaniu kreatywności w edukacji”, dr Beata Krokocka – konsultant 

WODN 

WODN 

10.00 – 12.00 Wykład połączony z prezentacją materiałów metodycznych  ,,Kształtowanie pojęć historycznych w 

procesie wychowania przedszkolnego  i edukacji wczesnoszkolnej”, dr Teresa Janicka Panek, studenci II roku Pedagogiki 

E221 

17.00 – 19.30 Pokaz filmu „INHABIT” Aula budynku E, PWSZ w Skierniewicach, po projekcji debata i konsultacje 

z udziałem ekspertów, Anna Traut-Seliga, Wojciech Górny, Wojciech Stępień, Emilia Ślimko - Polska Zielona Sieć  

 

 

 

 

 

 

E318 

(Aula) 



 

21 maja 2016, sobota 

 

Zawody sportowe AZS PWSZ w Skierniewicach  

8.30 – 16.30 Wyjazd studyjny: „Wioski tematyczne Wysoczyzny Rawskiej”, w naszym regionie jak grzyby po 

deszczu wyrastają wioski tematyczne, które specjalizują się w regionalnych potrawach, kultywują lokalne tradycje, czy 

przywracają dawne zawody. Ich mieszkańcy dbają o harmonijny krajobraz kulturowy i różnorodność biologiczną 

dawnych odmian roślin uprawnych i ozdobnych. Poznając ofertę wiosek tematycznych regionu, poznajemy naszą Małą 

Ojczyznę od jej najlepszej strony! LGD Dolina Rawki, Anna Traut-Seliga 

 

18.00 ECON – ekologiczny konwent Fantastyczny, 1 rocznica nadania imienia tolkienowskiej sośnie czarnej w 

Nadleśnictwie Skierniewice, „Pojedynek gigantów” – pojedynek z wiedzy o twórczości JRR Tolkiena pomiędzy 

liderami stowarzyszeń „Topory” z Rawy Mazowieckiej i „SkierCon” ze Skierniewic oraz inne aktywności i konkursy 

fantastyczne 

 

 

22  maja 2016, niedziela 

 

13.00 – 18.00 - Piknik Rodzinny, a w jego ramach między innymi:   

STOISKA WYDZIAŁU NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH PWSZ: 

 „NIEZŁE ZIÓŁKO!” 

DLA ZDROWIA i URODY,  DO JEDZENIA i OZDOBY 

 

1. Instytutu Nauk o Zdrowiu:  

 Dietetyczne - „Przyprawy do każdej potrawy”, warsztaty i degustacje zdrowej żywności, dr Joanna Soin, dr inż. Agnieszka Wiosetek-

Reske, mgr Stella Buczek i Studenci Dietetyki 

 Pokaz stylizacji " Makijaż i uroda przez wieki" – dr Renata Sieradzan-Skrzetuska i Studentki Kosmetologii 

 



2. Instytutu Nauk Przyrodniczych: 

 Warsztaty „ogródkowe” dr Maria Rogowska, dr Agnieszka Stępowska, dr Adam Marosz 

 Warsztat „Jadalne dekoracje”, dr Agnieszka Stępowska i studenci III roku Ogrodnictwa 

- Stoisko BPK – konkurs „Rośliny znane i nieznane” 

Warsztaty prowadzone przez przedstawicieli lokalnej społeczności rejonu Skierniewic, w tym: 

1. warsztat rzeźbienia zwierząt w glinie –Leszek Waszkiewicz 

2. warsztat malowania przyrody na szkle – Elżbieta Waszkiewicz 

3. warsztat malowania motywów przyrodniczych na piernikach – Eliza Hugo-Bader 

4. warsztat pszczelarsko-bartniczy – Wojciech Pruszkowski  

5. warsztaty wykonywania roślin i zwierząt z filcu – Aneta Sąsiadek 

6. budujemy domki dla owadów – Krzysztof Pira 

7. warsztat ziołowy pn. „Polskie rośliny przyprawowe” – Margerita Kahan, 

8. warsztat Eko Hand-Made pt. „Użycie roślin zielarskich do stworzenia niepowtarzalnych eko-toreb” – Małgorzata Stańczak 

9. warsztat tkacki - Jak runo z owcy stało się łowickim paskiem – Iwona Wasilewska 

10. warsztat pt. Czym się ukłuła Śpiąca Królewna, czyli kołowrotek a wrzeciono -  Katarzyna Aust 

11. warsztat wycinanki łowickiej i rawskiej – motywy przyrodnicze – Iwona Bogacińska 

12. warsztat garncarski – motywy przyrodnicze na garnkach bolimowskich – Dorota Konopczyńska-Aftewicz 

13.  warsztat papieroplastyczny z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych – Beata Trochonowicz 

14. warsztat „Się plecie z wikliny” – Jan Michalski 

15. warsztat szydełkowania zakładek – Teresa Marczak 

16. warsztat haftowania na tamborku tradycyjnego motywu roślinnego lub zwierzęcego - Barbara Kołodziejska 

17. warsztat projektowania T-Shirtów z nadrukiem przyrodniczym – firma CELPRO 

18. pokaz polskich ras kur i kaczek – Józef Michalski 

19. pokaz tradycyjnego wykonania elementów roślinnych wykorzystywanego w  kowalstwie dawniej i dziś w naszym regionie – Edward 

Buczek 

20. warsztaty ogrodnicze z elementami hortiterapii „Zabawa ogrodami” – Elżbieta Pruszkowska 

21. stoisko Polskiego Związku Krótkofalowców w Skierniewicach – Cezary Grabarczyk – w dniu Pikniku będzie nadawany sygnał na falkach 

krótkich, każdy kto się z tym nadajnikiem połączy dostanie informacje o Festiwalu Nauki i XXX-leciu BPK - bez kosztów 

22. Warsztat tworzenia słowiańskich laleczek Żądanic. Żądanica to laleczka słowiańska, która do tej pory przetrwała w wielowiekowej tradycji 

ludowej. Tworzy się ją tylko w dobrych celach. Swojego czasu Babcie dawały Żądanice swoim wnuczkom dla ochrony i zdrowia. Żądanice 

współcześnie wspierają intencje osób które je wykonują, pomagają wizualizować marzenia i ukierunkować myśli potrzebne do ich 



urzeczywistnienia. – Katarzyna Mikulska 

23. Warsztat kulinariów regionalnych prowadzony przez Koło Gospodyń Wiejskich z Byczek (LGD Gniazdo) 

24. Warsztat koronkarstwa poprowadzą panie Jadwiga Belina i Jadwiga Rymarczyk z gminy Głuchów (LGD Gniazdo).  Koronczarki przybliżą 

różne techniki wykonywania koronek oraz historię ich wykonywania na terenie regionu. Uczestnicy poznają proste ściegi szydełkowe, zobaczą 

koronki wykonane innymi technikami, poznają skalę zastosowania tych ozdób w odzieży i elementach wystroju domów. 

25. Warsztat malowania akwarelą poprowadzi pani Anna Pokora z Makowa (LGD Gniazdo).  Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody i 

sposoby malowania akwarelą najbliższego otoczenia czyli wszystkich elementów codzienności i trwałej architektury, która stanowi naszą „małą 

ojczyznę”, a więc pejzaż wiejski, dom, ogród czy inne elementy. 

26. Niewidzialny warsztat (osoba odpowiedzialna:  mgr Kinga Kwiatkowska)  

We współpracy z Niewidzialną Wystawą organizacja interaktywnego warsztatu pozwalającego doświadczyć świat osób niewidomych i 

niedowidzących. Specjalne konstrukcje np. niewidzialny labirynt czy jazda na rowerze typu tandem z wykluczonym zmysłem wzroku 

umożliwiają podjęcie próby jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, 

równowagi. Warsztat to także nauka jak wspierać osoby niewidome np. w miejscach publicznych. Niewidzialna wystawa zapewnia przyrządy, 

konstrukcje obsługę profesjonanych przewodników, instruktorów, animatorów. 

27. Warsztat wytwarzania humusu, Anna Litwin 

28. Warsztat wytwarzania koronek z resztek materiałów, Ewa Nagórska 

 

Atrakcje i aktywności przygotowane przez firmę MAGOJA: 

Clownada – clowni i szczudlarze urozmaicą cały piknik. Ich kolorowe stroje i wesołe psikusy wywołają uśmiech na każdej twarzy. Przez cały 

dzień będą prowadzić gry i konkursy, rozdawać wymodelowane z balonów przeróżne zwierzątka, uczyć się wspólnych tańców i piosenek. 

Strefa Mola Książkowego – W tej strefie każdy miłośnik literatury, będzie czuł się jak w przysłowiowym raju. Niemalże z nieba, bo ze 

specjalnej instalacji, na sznurkach będą zwisać książki wszelkiej maści. 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. 

 



Strefa Wyścigowców - tutaj każdy będzie mógł spróbować swoich sił w jeździe na: konikach mechanicznych Ponycycle, grającym kufrze, 

rowerku  „fiołku”, rowerze na opak, monocyklu, rowerze- osie, hulajnogach, szalonych miotłach. 

Bańkowa Kraina – ta strefa zapewni przeniesienie się w magiczną krainę 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. 

Malowanie buziek – z doświadczenia wiemy, że to stanowisko cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem. Dlatego obsługiwać je będzie dwóch 

animatorów, by każdy młody uczestnik mógł skorzystać z tej atrakcji 

Strefa siłacza – w zdrowym ciele zdrowy duch! Tutaj każdy będzie mógł sprawdzić swoją siłę, wytrzymałość i zręczność. Znajdą tu się takie 

atrakcje jak: stepper, ciężarki, kołyska, guma fitness, sprężyny, rower treningowy, spacer siłacza, ściskacze, siłowanie się na rękę i wiele innych. 

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. 

Warsztaty proekologiczne MAGOI: 

Strefa Wielkich Recyklingowych Eco-zabawek - czyli duże, rozwijające zdolności motoryczne i umysłowe zabawki, wykonane z rzeczy 

teoretycznie do niczego nie przydatnych.  

Wśród naszych zabawek znajdują się: łapacz snów, szalona dziupla, mega puzzle, hula-miś, mini golf, kolorowe równoważnie, klatka 

akustyczna, piłkarzyki, huśtawki recyklingowe 



 

Wielka gra "Fauna” Gra stworzona na podstawie znanej gry planszowej "Fauna". Zadaniem graczy jest zgadywanie jaką wagę/długość mają 

różne zwierzęta oraz czy zamieszkują wieś, miasto czy lasy. Będzie to gra ułatwiona, skupimy się na zwierzętach zamieszkujących nasz kraj. 

Karty, pionki i planszę zrobimy w wielkich rozmiarach. 

Strefa Leśnego Traktu - Tutaj dzieci, ale także i dorośli, będą mogli poczuć się jak w prawdziwym lesie. Strefa ta ma na celu zwrócenie uwagi 

uczestników pikniku na faunę i florę naszej planety, poszerzyć ich wiedzę z zakresu przyrody i uwrażliwić ich na nią. 

Wśród atrakcji tej strefy na pewno znajdą się: 

* leśne warcaby 

* skoki zwierząt 

* gra dary lasu 

Kraina Zabaw Ekologicznych - osobne stanowisko, na którym przez cały czas trwania eventu nasi animatorzy będą prowadzić zabawy o 

tematyce ekologicznej. Dzieci i dorośli będą mogli uczestniczyć w takich zabawach jak: 

• Akcja segregacja 

• Bitwa na śnieżki 

• Eko kręgle 

• Mega scrabble 

• Recyplastyka i wiele innych.  

Strefa Zabaw Dawnych – w tej strefie starsi przeniosą się w czasie, a młodsi poznają zabawy, w które bawili się ich rodzice i dziadkowie. 

Tutaj będziemy się bawić m.in. w: toczenie obręczy, kapsle, kamienne kółko i krzyżyk, grę w gumę, ciuciubabkę, gigantyczne drewniane klocki 



i inne. 

Kraina Eksperymentów - wesołe eksperymenty  z dziedziny fizyki, chemii, optyki, mechaniki, przeprowadzone przez dwóch naukowców.  

Dzieci także będą mogły przeprowadzić niektóre eksperymenty. Strefa rozstawiona jest przez cały czas trwania imprezy.  

Mini zoo - zagroda z przesympatycznymi zwierzakami: kózkami, konikami Falabella, miniaturową świnką, wężami, barankiem, kurkami 

sebrytkami. Mini zoo uwrażliwia dzieci na potrzeby zwierząt, pozwala na ich obserwację i spotkanie z opiekunami, którzy potrafią 

odpowiedzieć na każde dziecięce pytanie. 

Recypluszaki -  to idealne zajęcia dla tych dzieci, które lubią przytulanki. Czyli dla wszystkich! Tutaj każde dziecko, z pomocą instruktora – 

animatora, będzie mogło stworzyć własnego, niepowtarzalnego pluszaka -  przytulaka. Zabawki wykonywane będą z materiałów 

recyclingowych jak ścinki tkanin, guziki, wstążki, wełny, koraliki itp. 

 

Ogrodowy artrecykling oraz sadzenie kwiatów - robienie recyklingowych doniczek, łopatek, konewek czy osłonek na doniczki. Sadzenie 

kwiatów jest niejako dalszym etapem ogrodowego artrecyclingu. A to dlatego, że tutaj będziemy sadzić kwiaty i zioła w zrobione wcześniej 

recydonice, a w pracach ogrodowych pomogą nam własnoręcznie wykonane narzędzia. Oczywiście dla osób, które wcześniej nie stworzą 

własnych ogrodowych atrybutów, będziemy je mieć w zapasie. 

Wyplatanie koszyków z gazet - zapewne większości z nas zawsze wydawało się, że wyplatanie wiklinowych koszyków to tajna i niezmiernie 

trudna sztuka. Na tym stanowisku pokażemy Wam, że wcale tak nie jest. I duży i mały będzie miał sposobność wyplecenia własnego koszyka ze 

specjalnie przygotowanych gazetowych wiklin. Powstaną koszyki równie piękne co te wiklinowe, ale lepsze od nich, bo z materiału 

recyclingowego. 

Wyplatanie wianków – stanowisko, na którym każdy będzie mógł wykonać piękny wianek ze świeżych kwiatów, suszek i kolorowych 

wstążek. 

 

Działania Prośrodowiskowe Stowarzyszenia FUNDACJA ARKA: 

Piknik ekologiczny Przestrzeń na trawie zaaranżowana przy wykorzystaniu mebli stworzonych w procesie upcycklingu m.in. z palet i skrzynek. 

Świeże zioła i młode wiosenne rośliny w donicach dodadzą uroku i będą stanowiły istotny element warsztatów. 

 



Warsztat EKO-ZDROWO-NIESZABLONOWO: Warsztat kulinarny, podczas którego uczestnicy poznają nowe, kreatywne sposoby 

wykorzystania znanych produktów spożywczych, a także będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat wartości lokalnych produktów w 

naszej codziennej diecie. Warsztat składał się będzie z dwóch części trwających jednocześnie, a różniących się efektem końcowym. Jeden 

będzie dotyczył dań „na słono”, a drugi „na słodko”.  

 

PRZEWODNIK KULINARNY dla zainteresowanych tematem zdrowej, przyjaznej środowisku diecie opierającej się na produktach lokalnych. 

W przewodniku znajdą się także przepisy na niektóre z dodatków zaproponowanych podczas warsztatów kulinarnych.   

NAGRODY za udział w warsztatach kulinarnych zostaną rozlosowane między najbardziej zaangażowanych uczestników. 

 

RZUT SUROWCEM: Zabawa angażująca uczestników pikniku do aktywnego wykorzystania swojej wiedzy z zakresu segregowania. 

Uczestnicy mają za zadanie posegregować surowce dorzucając nimi do określonego (właściwego) kosza w jak najkrótszym czasie. Dla 

zaangażowanych uczestników rozdamy ekologiczne nagrody. 

 

EKO-TORBY: Warsztat polegający na własnoręcznym odbiciu szablonu o tematyce ekologicznej na torbie bawełnianej. Uprzednio 

przygotowane szablony w kreatywny sposób poruszać będą temat ograniczania ilości odpadów i niskiej emisji. Animator wprowadza w temat 

nawiązując do zmian, które zachodzą poprzez nasze codzienne wybory. Zachęcając do refleksji na temat własnych nawyków oferuje 

uczestnikom stworzenie torby, która będzie alternatywą dla popularnej „foliówki”, a jej właściciel będzie mógł używając jej dawać innym 

przykład na małą, pozytywną zmianę. Stoisko warsztatowe będzie wkomponowane w przestrzeń piknikową, a suszące się na sznurkach torby 

będą dodatkową ozdobą. W warsztacie będzie mogło wziąć udział 300 osób. 

 

OZNACZ SIĘ! Warsztat, podczas którego uczestnicy samodzielnie zaprojektują własne przypinki do odzieży i zrobią je przy użyciu specjalnej 

maszyny z pomocą prowadzącego warsztat pracownika Fundacji. Tworzenie „buttonów” poprzedzone będzie rozmową o ochronie przyrody, 

dbaniu o klimat i zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza. W warsztacie może wziąć udział do 400 osób. 

 

UPCYCLINGOWY TRIATLON Konkurs z nagrodami polegający na pokonaniu wskazanego dystansu trzema różnymi upcyclingowymi 

sposobami np. balansując i turlając jednocześnie rurę PCV, idąc na szczudłach z profili aluminiowych lub drewnianych, jadąc wózkiem na 

owoce z kółkami itp. Na mecie uczestnik będzie miał za zadanie właściwie posegregować odpady i odpowiedzieć na pytanie. Zwycięzcy 

zostaną nagrodzeni. 

 

HAPPENING „LOKALNIE! GRAMY RAZEM!” 

Wydarzenie integracyjne z wydźwiękiem społecznym i ekologicznym. W wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć nawet 200 osób. Złożone 

będzie z dwóch elementów: warsztatów oraz akcji. 



Warsztaty: na nich instrumentalista z doświadczeniem MAGO (www.magomusic.pl) stworzy sekcje rytmiczną składającą się z 9 osób. 

Uczestnicy będą grać na instrumentach perkusyjnych wykonanych ze śmieci. Czas trwania: 2 godz. 

Akcja: pod sceną w ramach animacji obserwatorom rozdane zostanie ok. 200 instrumentów. Dwójka prowadzących na scenie oraz sekcja 

rytmiczna wytłumaczą oraz zaprezentują prosty rytm do powtórzenia. Obserwatorzy włączając się do tego rytmu stworzą wspólny rytm, a tym 

samym dadzą takt do skandowania hasła: Mała ojczyzna - Wielka rzecz! Lokalnie! Gramy Razem! Czas trwania: 30 min 

 

KINO HYBRYDOWE Instalacja składająca się z systemu audiowizualnego podłączonego zasilanego przez moduły fotowoltaiczne oraz prąd 

wytworzony przez uczestników wydarzenia podczas jazdy na stacjonarnych rowerach zaopatrzonych w specjalną prądnicę. W ten sposób 

wytworzony prąd zasili komputer, głośniki i rzutnik. Na ekranie kinowym pokazywane będą filmy o tematyce ekologicznej, a także bajki 

stworzone przez bielskie Studio Filmów Rysunkowych. 

 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Uczestnicy mają możliwość wykorzystania swoich umiejętności oraz nabycia nowej, wartościowej wiedzy 

ekologicznej próbując swoich sił w interaktywnych grach na tablicy multimedialnej w specjalnie do tego przystosowanym namiocie. 

 

Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej (MCEE) Samochód Mercedes Sprinter typu bus wyposażony w solary i wiatraki produkujące energię 

elektryczną na potrzeby multimedialnej klasy wewnątrz. Dzięki połączeniu technologii odnawialnych źródeł energii oraz zabaw 

ekoedukacyjnych skutecznie zachęca do zapoznania się z postawami ekologicznymi. Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej będzie 

promowało projekt dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Śląskiego. 

Wystawa Zadbaj o klimat – Gospodarka Niskoemisyjna Jest to ekspozycja składająca się z 12 plansz na których Fundacja Ekologiczna Arka, 

przybliża odbiorcom możliwości działań  w zrównoważonym rozwoju w którym podstawowym założeniem jest obniżenie emisji gazów 

cieplarnianych przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Wszystkie te działania odnoszą się do działań lokalnych. 

Fundacja Ekologiczna Arka zapewnia odpowiednie zaplecze na wypadek niepogody oraz wszelkie niezbędne materiały i narzędzia do 

przeprowadzenia działa. Jest także samowystarczalna, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na potrzeby 

działa podczas Pikniku Rodzinnego przy VIII Festiwalu Nauki w Skierniewicach. 

 

A także:  

- stoisko promocyjno-edukacyjne Urzędu Miasta Skierniewice (plus konkurs „O Skierniewicach wiemy wszystko” o nagrodę Prezydenta Miasta 

Skierniewice) 

- stoiska edukacyjno-promocyjne skierniewickich szkół ponadgimnazjalnych, a na nich warsztaty, pokazy, quizy, zabawy przygotowane i 

przeprowadzone przez Nauczycieli i Uczniów  

- konkurs musztry, w którym udział wezmą zaprzyjaźnione z PWSZ szkoły ponadgimnazjalne z Bolimowa, Puszczy Mariańskiej i Skierniewic 

- Namiot edukacyjny Nadleśnictwa Skierniewice 



- Pokazy cosplay członków Stowarzyszenia Cech Fantastyki SkierCon 

- Stanowisko wystawienniczo-edukacyjne Polskiego Związku Łowieckiego 

- Stanowisko edukacyjno-konkursowe skierniewickiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody  

 

I wiele innych aktywności! 

 16.00 – 17.30 – FINTIKLUSZKI Przedstawienie teatralne Teatru Małe Mi. Niezwykle oddziałujące na wyobraźnię przedstawienie lalkowe 

oparte na starych podaniach i baśniach polskich. Lalki, scenografia, zabawki grające ważną rolę w przedstawieniu wzorowane są na 

przedmiotach muzealnych i eksponowanych w skansenach, dzięki „Fintikluszkom” otrzymały szansę na drugą młodość. Przedstawienie 

uwrażliwia na piękno przyrody ojczystej i piękno języka polskiego. Dostarcza emocji, jakie przezywać mogli nasi dziadkowie i pradziadkowie 

oglądając przedstawienia wędrownych teatrzyków. 

17.35 – 18.00 - Przedstawienie teatralne „Chodzi lisek koło drogi” grupy MAGOJA. Zaskakujące widowisko dla dzieci uczące miłości i 

wrażliwości w stosunku do zwierząt. Wspólnie z widzami aktorzy stworzą niesamowitą opowieść o zwierzętach. Dzieci będą miały wpływ na 

rozwój opowieści, będą mogły pogłaskać prawdziwe węże oraz przekonać się, że świnki wcale nie są brudne i głupie.  

Niesamowita muzyka, aktorzy- pedagodzy, szczudlarze, zagroda ze zwierzętami oraz nagrane wypowiedzi dzieci. Wszystko to po to aby 

podczas widowiska rozbudzić w dzieciach wrażliwość i zrozumienie dla zwierzaków. 

23 maja 2016, poniedziałek 

 

DZIEŃ WARSZTATOWY I 

 

WARSZTATY INSTYTUT O ZDROWIU 

(wszystkie warsztaty w trybie rotacyjnym po 1,5 godz., grupy po 10-15 osób ) 

 
 

8.30 – 13.00 – Warsztaty dietetyczne „Przyprawy do każdej potrawy”, dr inż. A. Wiosetek – Reske, mgr S. Buczek F210, F205 

 

8.30 – 13.00 – Warsztaty kosmetologiczne, dr R. Sieradzan - Skrzetuska F109 



 

8.30 – 13.00 – Warsztaty savoir vivre, dr  G. Henrykowska F105 

 

8.30 – 13.00 – Warsztaty „Zobacz Swoje DNA”, dr n. med. J. Soin F133, F208 

 

9.00 – 12.00 – Warsztaty aktywizujące „Prawa człowieka”, Adam Walas F209 

15.00 – 20.00    Wyjazd studyjny oraz praktyczne warsztaty „Dzika kuchnia” – w słowiańskiej osadzie Rodzian. W 

ramach tej aktywności poznawać będziemy różnorodność biologiczną i kulturową Puszczy Bolimowskiej, Anna Litwin 

 

 

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

9.30 - Koło Naukowe „SECURUS”, Przedstawienie oferty edukacyjnej (charakterystyka kierunku BW) oraz działalności 

Koła 

E318 

10.00 - dr Joanna Werner – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wykład – „Współczesne wyzwania 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”. 

E318 

11.00 - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łowiczu, Wykład – „Struktura i zadania Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego”. 

E318 

12.00 - 7 Batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim 

- Prezentacja multimedialna „Zadania sił specjalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa  państwa. 

- Pokaz walki wręcz przez żołnierzy 7BKP 

E318 

13.00 - Komenda Powiatowa Policji w Skierniewicach, Prezentacja multimedialna „Zadania Policji w zapewnieniu 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”. 

E318 

14.00 - „Salt Aviation” - kpt. Wiesław Jarzyna - śmigłowcowy pilot klasy mistrzowskiej, instruktor śmigłowcowy oraz 

wiatrakowcowy, inspektor Bezpieczeństwa Lotów  i oblatywacz 1 klasy. 

Wykład - „Możliwości wykorzystania śmigłowców i wiatrakowców w strukturach bezpieczeństwa państwa” 

E318 



13.00 – 15.00 - Wystawa statyczna:  

1. Statków powietrznych wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa. 

2. Samochodu i motocykla policyjnego 

1. Samolot ultralekki – Szkoła Lotnicza „Aviator” (pilot - student PWSZ) 

2. Wiatrakowiec XENON – OSP Baranów 

3. Śmigłowiec Robinson R 22 

4. Radiowóz Kia lub Alfa Romeo. 

5. Motocykl Honda 

 

9.30 – 15.00  - Pracownicy naukowi WEiA (prawnicy): Stoisko z poradami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa 

wewnętrznego. 

 

10.00 - 14.00  - seminarium "Własna firma - krok po kroku" - część I - Urszula Bilska p.o. Kierownik Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach 

F342 

17.00-19. 00 Niewidzialna Degustacja(osoba odpowiedzialna: mgr Kinga Kwiatkowska)  

Prowadzone w ciemności warsztaty łączą w sobie elementy degustacji, wraz z doświadczaniem świata osób 

niewidomych a także skłaniają do poznawania siebie samego z nowej zmysłowej perspektywy. Dla około 15-20 

uczestników. W obsłudze uczestniczyć będą co najmniej 2 osoby niewidome świetnie odnajdujące się w ciemności. 

F105 

19.10 – Premierowe przedstawienie grupy Banana Perwers,  F342 

(Aula) 

 

24 maja 2016, wtorek 

 

DZIEŃ WARSZTATOWY II 

 9.00 – 14.00 Warsztaty Instytutu Nauk Przyrodniczych: wszystkie warsztaty rozpoczynają się o 9.00, większość ma 

charakter ciągły, lub trwają godzinę zegarową; jeśli jest inaczej, zaznaczono odrębne godziny. 

 

 

 

C22 



1) florystyczny – dr Dariusz Sochacki, dwie grupy: 9.00 – 11.00 i 12.00 – 14.00 

2) entomologiczny – dr Maria Rogowska,   

3) warzywa ozdobne – dr Agnieszka Stępowska 

4)  „Woda bez tajemnic” – badanie chemiczne i biologiczne wody z różnych źródeł – Agnieszka Pruszkowska, OT BP 

5) „Tropiciele przyrody” – rozpoznawanie tropów i śladów zwierząt – Kinga Nowak, OT BPK 

6) dendrologiczny „Nasze drzewa” – dr Sebastian Karaśkiewicz,  

7) lepidopterologiczny „Bioróżnorodność motyli Bolimowskiego Parku Krajobrazowego” – Stefan Sobczak,  

8) zielarski „Zioła z Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Doliny Rawki”– Elżbieta Kuskowska-Piotrowska 

9) Warsztat „Obalamy stereotypy” grupy MAGOJA. Na tych warsztatach obalimy takie mity jak: Koty przywiązują się 

do miejsca, a nie do ludzi; takie rasy jak amstaff, rottweiler czy doberman to urodzeni psi mordercy; ptaki można 

dokarmiać chlebem; najlepiej do picia dawać kotu mleko; suka powinna raz w życiu urodzić młode. Do uczestników 

warsztatów przyjedzie lekarz weterynarii i działaczki na rzecz zwierząt, którzy obalą mity związane ze zwierzętami. 

Lekarz weterynarii, który pracował w ZOO, zna wiele niesamowitych historii godnych uwagi. Na zajęciach oprócz nauki 

będzie wiele śmiechu i radości. Będziemy rozwiązywać quizy, przeprowadzać eksperymenty i dowiemy się wiele 

zaskakujących rzeczy dotyczących naszych mniejszych przyjaciół. 

10) warsztat tkacki – Iwona Wasilewska 

 

C34 
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C212 

 

 

C213 
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C132 

10.00 - 14.00  - seminarium "Własna firma - krok po kroku" - część II - Urszula Bilska p.o. Kierownik Centrum 

Informacji 

F342 

12.00 – 18.00 Wyjazd studyjny: „Kuchnia regionalna i slow food w gospodarstwie agroturystycznym w Esterce”. 

W ramach tej aktywności uczestnicy pod koniec dnia zjedzą i wypiją to, co sami przygotują w trakcie działań 

 



aktywizujących: własnoręcznie upieczony chleb, twarożek z pokrzywą, zupę soczewicową, wegańskie muffinki, a także 

wiele potraw regionalnych od pokoleń znanych w podskierniewickich miejscowościach. Uczestnicy tego wydarzenia 

poznają definicję kuchni regionalnej oraz pojęcie „slow food” i jego znaczenie dla ochrony zdrowia, środowiska  

i przyrody. Warsztat poprowadzi Margerita Kahan ze studentkami dietetyki, organizacja: Margarita Kahan,  

Anna Traut-Seliga. 

DZIEŃ PEDAGOGIKI  

9.00- 13.00 Impreza integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych (osoby odpowiedzialne dr M. Potoczna, dr G. Cęcelek)  

10.00 – 13.00 MAGICZNY ZAKĄTEK  

Zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (osoba odpowiedzialna: dr Aleksandra Stankiewicz). 

Stanowiska z zadaniami i zabawami dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: gra na gitarze, nauka 

piosenek, robienie magicznych korali , pudełeczko marzeń, ciasteczka babuni, quiz – polska piłka nożna. 

E122 

(Bufet) 

10.00- 11:30 Warsztaty „TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA I TWORZENIA NOTATEK” (osoba odpowiedzialna: dr 

Piotr Miller) 

E220 

10.00- 13:30 MYŚLENIE KREATYWNE – EKSPERYMENTY Z WYOBRAŹNIĄ" (osoba odpowiedzialna:  mgr Kinga 

Kwiatkowska)  

Interaktywny warsztat dla maturzystów (grupa do 14 osób), w ramach którego uczestnicy dowiadują się jak zanika czysta 

kreatywność  na rzecz ram, podobieństw, schematów. Uczestnicy poprzez ćwiczenia odkrywają i zdobywają wiedzę na 

temat introjekcji norm, podświadomie przyjmowanych i internalizowanych reguł. W dalszej części uczestnicy wykonują 

ćwiczenia mające na celu łamanie zasad utartych schematów myślenia, ćwiczą giętkość, płynność i oryginalność 

myślenia. Warsztat pobudza wyobraźnię, daje narzędzia do pobudzania kreatywności które mogą być przydatne zarówno 

w szkole jak i w życiu codziennym. 

E221 

10.00- 12:30 Warsztat: DIAGNOZA CECH OSOBOWOŚCI WAŻNYCH W RADZENIU SOBIE ZE STRESEM (osoba 

odpowiedzialna: dr Łukasz Baka) 

E222 

13.00- 15.30 Warsztat: DOSKONALENIE PROCESÓW POZNAWCZYCH – PAMIĘCI, UWAGI, E222 



PRZETWARZANIA INFORMACJI (osoba odpowiedzialna: dr Łukasz Baka) 

15.00- 17.00 OSKARY SKIERNIEWICE 2016 (osoba odpowiedzialna: dr Aleksandra Stankiewicz ) 

Uroczyste Rozstrzygnięcie konkursu filmowego pt. „Stąd do przyszłości – for future”.  Uroczystość zorganizowana na 

kształt gali Oskarowych, w ramach której zostaną wplecione informacje promocyjne o kierunku oraz ciekawostki 

pedagogiczne i humanistyczne. Inauguracją Gali będzie pokaz filmu o kierunku pedagogika w PWSZ nakręconego  przez 

studentów. Podczas gali zostaną rozdane Oskary w trzech kategoriach oraz dwie nagrody specjalne. 

E220 

14.00- 15.00 TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH – SZTUKA MÓWIENIA „NIE” ( grupa do 15 osób, 

młodzież ponadgimnazjalna), (osoba odpowiedzialna: dr G. Cęcelek ) 

E223 

25 maja 2016, środa 

 

9.30 – 14.00 – Sympozjum „Nad Rawką”, ZPKWŁ, Anna Traut-Seliga  

Gość Honorowy: Prof. Dr hab. Romuald Olaczek  

  

Program Sympozjum: 

9.30 – 10.25 – Sesja I XXX-lecie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego  

- powitanie gości (10 min.) 

- powitalne wystąpienie „Parki Krajobrazowe Województwa Łódzkiego” – Katarzyna Krakowska, ZPKWŁ (10 min.) 

- wystąpienie Gościa Honorowego Sympozjum Profesora dr hab. Romualda Olaczka (20 min) 

- „X lat współpracy pomiędzy PWSZ w Skierniewicach a  BPK”, Anna Traut-Seliga (5 min.) 

- współpraca z BPK, Marek Skiba, LGD Gniazdo (5 min.) 

- XX edycja konkursu edukacyjno-ekologicznego im. Jana Bernata – Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, 

Krystyna Piotrowicz (5 min.) 

 

10.30 – 11.00 Występ artystyczny 

- Wystąpienie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Janisławicach (skład: Piotr Aleksandrzak, Izabela Dudek, Małgorzata 

Mazgajska, Krzysztof Topolski, Marcin Więcławek, Opiekun: Alina Topolska, Emilia Zielińska-Szeląg) pt: „Pszczeli sąd 

nad człowiekiem”  

 

E318 

(Aula) 



11.00 – 11.15 Przerwa kawowa  

 

11.15 – 12.15 Sesja II Zmiany stosunków wodnych w dolinie Rawki 

- Ekohydrologia – prof. Maciej Zalewski – UŁ (15 min.) 

- Program małej retencji: dobre przykłady – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu (15 min.) 

- Analiza zabudowy hydrotechnicznej i potencjału piętrzenia rzeki Rawki na odcinku Rawa Maz. – Bolimów- 

przedstawiciel Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (15 min.) 

- Ocena możliwości technicznych pod kątem poprawy stanu środowiska rzeki i doliny Rawki – Zbigniew Popek, Anna 

Opalińska (15 min.) 

 

12.15 – 12.45 – Przerwa kawowa, ciepły posiłek 

 

12.45 – 13.30 Sesja III Konsekwencje przyrodnicze zmian hydrologicznych w dolinie Rawki 

– Wodno-krajobrazowy rezerwat przyrody Rawka i obszar Natura 2000 Dolina Rawki w kontekście reglamentacji ruchu 

turystycznego – przedstawiciel RDOŚ w Łodzi (15 min.) 

- Zmiany roślinności doliny Rawki w kontekście obniżania się poziomu wód powierzchniowych i gruntowych – prof. 

Leszek Kucharski, UŁ (15 min.) 

- Rola korytarzy ekologicznych – prof.. Janusz Majecki, UŁ (15 min.) 

 

13.30 – 14.00 Podsumowanie sympozjum, dyskusja, konsultacje merytoryczne, wnioski 

14.00 – Zamknięcie sympozjum 

10.00 - 14.00  - seminarium "Własna firma - krok po kroku" - część III - Urszula Bilska p.o. Kierownik Centrum 

Informacji 

F342 

Wieczór Nauki  

Państwowa Szkoła Muzyczna w Skierniewicach 

ul. Prymasowska 6 

17.30 - 17.35 – Powitanie Gości i rozpoczęcie Wieczoru Nauki przez JM Rektora PWSZ w Skierniewicach,  

prof. nadzw. dr Daniela Stosa 

17.35 – 17.45 – Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach”  

17.45 – 17.55 – Wystąpienia zaproszonych Gości 



17.55 – 18.10 – wykład zamykający VIII Festiwal Nauki PWSZ w Skierniewicach: „Słynni Skierniewiczanie”, dr Joanna Soin, Dziekan 

Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych 

18.10 -18.35 – Koncert muzyczny uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach oraz występ Dominiki Dawidowicz 

18.35 – 18.50 – Podsumowanie VIII Festiwalu Nauki, wręczenie podziękowań Osobom i Instytucjom zasłużonym dla  realizacji działań 

festiwalowych 

18.50 – Poczęstunek dla zaproszonych Gości  

 

UWAGA! 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie imprez VIII Festiwalu Nauki PWSZ w Skierniewicach 

Potwierdzenia przybycia:  

tel. 46 834 40 19, e-mail: biblioteka@pwsz.skierniewice.pl 


