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Zagadnienia związane z tematyką fizjoterapii na festiwalach nauki 

 

Prelegenci - nauczyciele akademiccy oraz studenci kierunku fizjoterapia 

 

Bydgoski Festiwal Nauki – 2017 

1. Grafomotoryka - zabawy w terapii funkcji grafomotorycznych u dzieci. - dr. n. biol. Emilia 

Mikołajewska 

2. Terapia ręki w zaburzeniach motoryki małej u dzieci. - dr. n. biol. Emilia Mikołajewska 

3. Ćwiczenia w nietrzymaniu moczu - nie taki diabeł straszny. dr n. med. Agnieszka Radzimińska, 

dr n. med. Katarzyna Strojek, dr n. med. Urszula Kaźmierczak, dr n. o zdr. Magdalena Weber-

Rajek, dr n. med. Agnieszka Strączyńska, mgr Zuzanna Piekorz 

4. Czucie własnego ciała - ćwiczenia równoważne nie tylko dla małych piłkarzy.   dr n. med. 

Agnieszka Radzimińska, dr n. med. Katarzyna Strojek, dr n. med. Urszula Kaźmierczak, dr n. o 

zdr. Magdalena Weber-Rajek, dr n. med. Agnieszka Strączyńska, mgr Zuzanna Piekorz 

5. Aktywnie i zdrowo - joga dla seniora. dr n. med. Agnieszka Radzimińska, dr n. med. Katarzyna 

Strojek, dr n. med. Urszula Kaźmierczak, dr n. o zdr. Magdalena Weber-Rajek, dr n. med. 

Agnieszka Strączyńska, mgr Zuzanna Piekorz 

6. Medyczny aspekt czucia głębokiego. dr n. med. Justyna Stępowska 

7. O stulatku, który skakał na trampolinie, czyli wykład o rehabilitacji w geriatrii.   lek. Klara 

Nicpoń-Nożewska, dr n. med. Marta Podhorecka 

 

Bydgoski Festiwal Nauki – 2018 

8. Nietrzymanie moczu – problem nie tylko starszych Pań, dr n. med. Agnieszka Radzimińska, dr 

n. med. Katarzyna Strojek, dr n. med. Urszula Kaźmierczak, dr n. o zdr. Magdalena Weber-

Rajek, dr Hanna Styczyńska, dr Agnieszka Strączyńska, mgr Zuzanna Piekorz 

9. Nowoczesne wykorzystanie jogi w ćwiczeniach mięśni dna miednicy, dr n. med. Agnieszka 

Radzimińska, dr n. med. Katarzyna Strojek, dr n. med. Urszula Kaźmierczak, dr n. o zdr. 

Magdalena Weber-Rajek, dr Hanna Styczyńska, dr Agnieszka Strączyńska, mgr Zuzanna 

10. Aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie jako droga do pomyślnego i zdrowego starzenia. 

Prawidłowy poziom cukru we krwi – jak i kiedy się badać? 

11. Ocena postawy ciała u dzieci i młodzieży szkolnej, mgr Joanna Sebastian, dr n. med. Iwona 

Głowacka-Mrotek, lek. Krystian Kałużny 

 

Bydgoski Festiwal Nauki – 2019 



12. Jesteś zestresowany? Jesteś przemęczony? Nie czekaj – skorzystaj z terapii czaszkowo-

krzyżowej! 

13. Badanie równowagi i propriocepcji przy pomocy platformy stabilometrycznej 

14. Stabilometria i analiza ruchu w diagnostyce i terapii 

15. Poczuj się jak...SENIOR. Oblicza terapii zajęciowej 

16. Profilaktyka w dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa 

17. Zaburzenia Integracji sensorycznej (SI) i ich wpływ na rozwój i życie dzieci i osób dorosłych 

18. Zaburzenia Integracji sensorycznej (SI) i ich wpływ na rozwój i życie dzieci i osób dorosłych 

19. Zachować piękno i pogodę ducha w jesieni życia - dekalog 

20. Wysiłkowe nietrzymanie moczu osób – częsty problem, o którym warto porozmawiać 

21. Wysiłkowe nietrzymanie moczu osób – częsty problem, o którym warto porozmawiać 

22. Zumba® Fitness 

 

Medicalia 2017 

23. Postaw na postawę – czyli co różni postawę prawidłową od wady postawy? dr n. med. 

Agnieszka Radzimińska, dr n. med. Urszula Kaźmierczak, dr n. med. Katarzyna Strojek, dr n. o 

zdr. Magdalena Weber-Rajek, dr n. med. Agnieszka Strączyńska, lek. Hanna Styczyńska, mgr 

Zuzanna Piekorz 

24. Joga a gibkość – czyli jak bezpiecznie i zdrowo osiągać prawidłowe zakresy ruchu. dr n. med. 

Agnieszka Radzimińska, dr n. med. Katarzyna Strojek, dr n. med. Urszula Kaźmierczak, dr n. o 

zdr. Magdalena Weber-Rajek, dr n. med. Agnieszka Strączyńska, lek. Hanna Styczyńska, mgr 

Zuzanna Piekorz 

25. Chwila wyciszenia – czyli jak działa polinezyjski masaż głowy Mauri. dr n. med. Agnieszka 

Radzimińska, dr n. med. Katarzyna Strojek, dr n. med. Urszula Kaźmierczak, dr n. o zdr. 

Magdalena Weber-Rajek, dr Agnieszka Strączyńska, lek. Hanna Styczyńska, mgr Zuzanna 

Piekorz 

26. Stabilometria i analiza chodu w diagnostyce i terapii - dr n. med. Małgorzata Pyskir 

27. Blizna – jak ją pielęgnować i uniknąć niepożądanych skutków.   dr n. med. Marta Podhorecka, 

mgr Anna Grochowska, mgr Karolina Klimkiewicz-Wszelaki 

 

Medicalia 2018 

28. Zumba® Fitness. mgr Marta Pawłowska – instruktor Zumba® Fitness, mgr Roland Wesołowski 

– instruktor Zumba® Fitness, ZIN™ 

29. Wysiłkowe nietrzymanie moczu – częsty problem, o którym warto porozmawiać. dr Marta 

Podhorecka, mgr Anna Ziółkowska 



30. Poczuj się jak… SENIOR. dr Marta Podhorecka, Natalia Skierkowska, Małgorzata Gajos, 

Weronika Topka, Jakub Husejko 

31. Dlaczego kontuzje się zdarzają? Ocena ryzyka urazu podczas aktywności fizycznej. mgr Marcin 

Siedlaczek, dr Irena Bułatowicz, dr Grzegorz Srokowski, dr Marcin Struensee, mgr Katarzyna 

Janowiak-Maciejewska, dr Katarzyna Pilecka-Rybka 

32. Profilaktyka w dyskopatii odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.   dr Witold Słomko, dr 

Maciej Dzierżanowski 

 

Medicalia 2019 

33. Pinoterapia - narzędzie fizjoterapeutyczne w dysfunkcjach mięśniowych obręczy barkowej - dr 

n. o zdr. Witold Słomko 

34. Badanie równowagi i propriocepcji przy pomocy platformy stabilometrycznej - dr n. med. 

Iwona Głowacka - Mrotek, mgr Magdalena Tarkowska 

35. Maluch potrafi – joga jako bezpieczna i zdrowa forma aktywności fizycznej Dziecka - 

Prowadzący: dr Zuzanna Piekorz 

36. Gry komputerowe - czy można je wykorzystać w treningu i rehabilitacji - dr n. med. Wojciech 

Smuczyński, dr n. med. Agnieszka Nowacka, dr Agnieszka Radzimińska, dr hab. Maciej 

Śniegocki, prof. UMK 

37. Profilaktyka zdrowego kręgosłupa w ujęciu teoretycznym i praktycznym – warsztaty 

szkoleniowe - Studenci Fizjoterapii: Oliwia Rosener, Aleksandra Reszka, Małgorzata 

Nesterowicz, Katarzyna Kuffel 

 

 

 

 

 

 


