Program wykładów w ramach „Letnich Spotkań z Nauką 2021”
w Ośrodku Pracy Twórczej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN nad Wdzydzami
Ok. 45 minutowe wykłady o charakterze popularno-naukowym odbywają się od 3 lipca do 28 sierpnia
w każdą sobotę o godz. 20 - poziom dostępny dla ucznia szkoły średniej.
Uwaga! Z uwagi na zagrożenie zdrowotne zabawa naukowa dla dzieci w ramach Oranżerii w tym
roku nie odbędzie się!
1.

3 lipca 2021
Prof. dr hab. Magdalena Fikus, dr Marta Fikus - Kryńska, Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie, Rada Upowszechniania Nauki PAN, Centrum Nauki Kopernik
"Opanować pandemię "

2.

10 lipca 2021
Prof. UG, dr hab. Anna Mazurkiewicz, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
"Miłość w powojennej Warszawie ze skandalem szpiegowskim w tle"

3.

17 lipca 2021
Mgr Dominika Leśniewska, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
"Historie z gdańskich ulic. Czym zajmowali się dawni mieszkańcy miasta?"

4.

24 lipca 2021
Prof. dr hab. Beata Możejko, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
"O gdańskim kaprze, wielkiej karaweli, morskiej bitwie i zdobyciu ‘Sądu Ostatecznego"

5.

31 lipca 2021
Mgr inż. Aleksander Żytko, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
"Fizyka drgań a muzyka, czyli dlaczego nie da się nastroić fortepianu"

6.

7 sierpnia 2021
Prof. IO PAN, dr hab. Joanna Szczucka, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
"Powodzie w Gdańsku i na Żuławach - wczoraj i dziś"

7.

14 sierpnia 2021
Prof. UG, dr Marcin Szulc, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
"Nowe narkotyki - nowe zagrożenia. Jak uratować nasze dzieci?"

8.

21 sierpnia 2021
Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
"Czy „jaśniej” zawsze oznacza „lepiej”? – czyli rzecz o skażeniu światłem"

9.

28 sierpnia 2021
Prof. IBW PAN, dr hab. inż. Marek Kulczykowski, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w
Gdańsku
"Awarie budowlane z gruntem zbrojonym w tle"
Wstęp wolny!

Jak dojechać na „Spotkania z Nauką”

Wykłady w ramach "Spotkań z Nauką" odbywać się będą na terenie Ośrodka Pracy Twórczej IBW
PAN położonego 10 km na południe od Kościerzyny nad ramieniem Jelenie jeziora Wdzydze, w
odległości ok. 1 km na zachód od szosy Kościerzyna - Wdzydze Kiszewskie. Jadąc od strony
Kościerzyny należy, po minięciu wsi Wąglikowice, pojechać dalej ok. 1 km, aż po lewej stronie minie
się przystanek PKS Skoczkowo. Wówczas należy skręcić w prawo w szutrową drogę. Jadąc od strony
Wdzydz należy po minięciu po lewej stronie przystanku PKS Skoczkowo (przystanek słupkowy)
skręcić w lewo w szutrową drogę. Przy tej drodze stoją dwa drogowskazy: jeden do Ośrodka IBW PAN
oraz drugi zielony z napisem "Czarlina Wieś 2,5 km". Przy tej drodze (50 m dalej) stoi również biała
tablica "Skoczkowo". Drogą tą należy jechać cały czas prosto w kierunku zachodnim. Po ok. 600 m
wjeżdża się do lasu, aby po ok. 100 m z niego wyjechać. Zaraz na skraju lasu należy skręcić w lewo w
dół w piaszczystą drogę (za drogowskazem Ośrodka IBW PAN). Drogą tą po ok. 400 m dojeżdżamy
do Ośrodka.
Na "Spotkania" można również dopłynąć łódką lub kajakiem. Ośrodek położony jest na północnym
brzegu jeziora Jelenie (północne ramię jeziora Wdzydze), w odległości ok. 1,5 km na północ od
kąpieliska we Wdzydzach Kiszewskich.

