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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 
 
  

  BUDYNEK  A 

 

  
  Zakład Filologii polskiej  
 
Performance – sala 123, I piętro,  
Godz. 18.00 – 18.40  
POETYCKI UNDERGROUND: UNPLUGGED 
Petycki Underground to projekt dwóch studentów II roku filologii polskiej o specjalności animacja kultury. 
Projekt łączy wiele dziedzin artystycznych (poezję, teatr, muzykę...). Performance opiera się na wierszach 
tarnowskich poetów-amatorów, które są interpretowane przez młodych aktorów z regionalnych teatrów 
młodzieżowych. Towarzyszy im podkład muzyczny tworzony na żywo przez tarnowskich muzyków z 
lokalnych szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

  BUDYNEK  B 
 

  Zakład Matematyki 
 

 

Wykłady – sala 024, parter 
Godz. 17.00 – 21, czyli jak skutecznie przenieść matematykę do 
kasyna?  
Godz. 18.00 – Matematycy, którzy dostali nagrodę Nobla. 

 
Warsztaty - sala 125, I piętro + korytarz 
Godz. 17.00 – 21.00  

 I Ty zostań zwycięzcą – gry i zabawy matematyczne i logiczne dla 
każdego  

 Doświadczenie wspomaga myślenie - łamigłówki dla 
pomysłowych i nieustępliwych 

 Dlaczego lubimy symetrie  

 Całość to dużo więcej niż zwykła suma części !  
 
 



     Zakład Ekonomii  
 

Gry, zabawy, konkursy - korytarz, parter  
Godz. 18.30 - konkurs dla dzieci od 1 do 6 klasy 
Godz. 19.30 - konkurs dla osób powyżej szkoły podstawowej.  
Test wiedzy ekonomicznej ”Ekonomio, jak dobrze Cię znamy?”. Konkurs polega na poprawnym 
uzupełnieniu otrzymanego od prowadzących testu.  
 
Gry i zabawy -  korytarz, parter 
Godz. 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 (8 edycji co 30 min.)  
Ekonomiczna rodzina  – wyszukiwanie i wyławianie monet ze szklanych kul wypełnionych kaszą i ryżem.  

Godz. 17.30 – 22.00 - korytarz, parter 

 „EUROBIZNES - bądź najbogatszy”. Zabawa 
polega na przeprowadzeniu jednej tury gry 
„Eurobussiness”.  

 „Ekonomiczne puzzle”.  Zabawa polega na 
ułożeniu banknotu o nominale 100 zł. Przeznaczona dla 
dzieci ze szkoły podstawowej.  

 „Głowa i ręce do góry - zabaw się w 
kalambury”. Kalambury  z zakresu wiedzy ogólnej, 
ekonomicznej i związanej z UE. 
 
Wystawy:  1) Wystawa Walut Obcych    
                         2)  Historii Pieniądza 
 

Warsztaty: Stanowisko Młodego Odkrywcy  – do dyspozycji dzieci będzie mikroskop oraz urządzenie 
sprawdzające autentyczność banknotów. Stanowisko będzie dostępne przez cały czas trwania MNN. 
 
 

 

   Zakład Ochrony środowiska   
 

Pokazy ciągłe - sala 128, I piętro 

 Metody badań terenowych dzikich ssaków – demonstracja sprzętu i metod wykorzystywanych 
podczas badań terenowych dzikich ssaków. 

 Materiały referencyjne w badaniu dużych ssaków. Pokazy czaszek i gipsowych odlewów tropów 
ssaków. 

 Czyje to ślady – zabawa w rozpoznawanie śladów zwierząt. 

 Zwierzęta dla najmłodszych – kolorowanki i pieczątki za zwierzętami dla najmłodszych. 
 
 

     Zakład Grafiki   
 

Wykład + warsztat - sala 104, I piętro 
• Pracownia graficzna - miejsce pracz artysty - wykład i 

prezentacja technik grafiki artystycznej. Materiały, narzędzia 
pracy, rodzaje matryc graficznych, sposoby druku odbitki 
graficznej. 

• Technika linorytu - ćwiczenie praktyczne - wykonanie matrycy - 
wycięcie linorytu, nakładanie farby na matryce, wykonanie odbitki 
graficznej, druk na prasie graficznej.   
Godz. 17.00 – uczestnicy w wieku od 7 do 9 lat,  
Godz. 18.30 – uczestnicy w wieku od 9 do 11 lat, 
Godz. 20.00 – uczestnicy w wieku od 12 lat, 
Czas trwania wykładu i warsztatu – ok. 90 min. 

 
Wystawa - sala 104, I piętro 
Prace studentów PWSZ IS wykonanych w różnych technikach graficznych 
 
 
 



 BUDYNEK  C 
  

   Zakład Chemii  
 

Mini wykłady popularno-naukowe z pokazami chemicznymi - sala 017, parter 
Godz. 17.00 – 18.00 – Chemiczna Galaktyka – uczestnicy w wieku od 6 – 12 lat 
Zapraszamy w podróż do świata niezwykłych zjawisk  pośród planet i gwiazd w chemicznej galaktyki. 
Interaktywny wykład połączony z pokazem doświadczeń. 
 
Godz. 19.00 – 19.45 – Kropki kwantowe - czym są, skąd pochodzą i dlaczego warto poznać je bliżej   
  – uczestnicy powyżej 12 lat  
Kropki kwantowe to nanokryształy o wielkości od 2-10 nm specyficznych substancji chemicznych, które 
wykazują szereg niesamowitych właściwości. Na wykładzie w prosty sposób przedstawione zostanie 
zagadnienie kropek kwantowych oraz najciekawsze przykłady ich zastosowania w życiu codziennym.  
 
Godz. 20.00 – 20.45 – Czy jesteśmy sami we Wszechświecie? – uczestnicy powyżej 12 lat 
Ludzie od wieków zadawali pytanie o możliwość istnienia życia pozaziemskiego, a w XX w. zaczęto szukać 
śladów jego istnienia. Czy obce cywilizacje istnieją we Wszechświecie, a jeśli tak - to jakie są szanse na ich 
znalezienie? Te i podobne pytania zostaną poruszone na wykładzie.  
Odbiór biletów na poszczególne wykłady w terminie od 21-23 września 2017 r.  

Budynek Główny Uczelni, pok. 106, I piętro    

 

    

 BUDYNEK  D 
 
  Zakład Elektroniki i telekomunikacji  
 

Warsztaty, pokazy ciągłe – sala 109, I piętro 
Godz. 17.00 – 22.00  

W programie min. robot zwiadowczy, inteligentny dom, 
symulator lokomotywy, dźwięki generowane z kolorów, ekran 
LED do wyświetlania obrazków monochromatycznych, 
nietypowe zastosowania systemów wbudowanych 
 

 Zakład Elektrotechniki  
 

Warsztaty, pokazy ciągłe - sala D05, parter 
Godz. 17.00 – 22.00 
Pokazy ciekawych prac inżynierskich i projektów studenckich, 
druk 3D, eksperymenty dla najmłodszych z zakresu 
elektrotechniki.  

 

  Zakład Technologii materiałów  
 

Warsztaty - sala 012, parter 
Godz. 17.00 – 22.00 

 zdobienie wyrobów szklanych (butelki, szkło płaskie) farbami organicznymi i ceramicznymi, 

 demonstracja sporządzenia zestawu szklarskiego i topienia szkła, 

 ręczne formowanie szkła – wydmuchiwanie elementów szklanych, 

 określanie i identyfikacja wad szkła lub powłok funkcyjnych, 

 warstwy funkcyjne na szkle – hydrofobowe i hydrofilowe, 

 pokaz pękania szyb – hartowanej i zwykłej, 

 twój portret w szkle, 

 formowanie wyrobów z gliny na kole garncarskim.  
 



Pokazy, prezentacje ciągłe dla dzieci i młodzieży - sala 012, parter 
Godz. 17.00 – 22.00 

 Szkoda, że takich rzeczy nie robi się w szkole… - jadalne klocki 
Lego, tańcząca ciecz, płynna tęcza, ciecz nienewtonowska, 
zwariowany kit, zrób własną chmurę deszczową, spraw, żeby 
woda świeciła, fajerwerki w słoiku. 

 Magia metalu, czyli jest i już go nie ma - Pokazy przybliżają 
uczestnikom zaskakujące zachowanie się stopu Wood’a w 
gorącej wodzie. 

 
Konkurs - sala 012, parter 
Godz. 17.00 – 22.00 
Konkurs wiedzy o materiałach dla Małych i Dużych - przeznaczony 
zarówno dla młodszych jak i starszych uczestników MNN. Pytania 
dotyczyć będą ogólnej znajomości z zakresu metali, ceramiki, polimerów oraz kompozytów oraz podstaw 
chemii i fizyki. Dla zwycięzców przewidywane są nagrody rzeczowe. 
 
Prezentacje - sala 012, parter 
Godz. 17.00 – 22.00 

 Prezentacje posterów głównych grup materiałowych, tj. ceramika, metale, polimery oraz kompozyty. 

 W trakcie Małopolskiej Nocy Naukowców zostaną zaprezentowane technologie materiałowe, które 
są obecne w życiu codziennym. 

 

   ZAKŁAD INFORMATYKI  
 

Pokazy i prezentacje - sala 104, parter  
Godz. 17.00 – 22.00 
W programie min. robot przemysłowy, roboty dydaktyczne, 
roboty lego, systemy wbudowane i mobilne w życiu codziennym, 
wirtualna rzeczywistość 3d, prezentacje projektów 
zrealizowanych przez Koło Naukowe Informatyków.  
 
 

  BUDYNEK  E 
 

  Zakład Wychowania fizycznego  
 

Warsztaty, pokazy, wspólna zabawa - plac przed budynkiem E 
Godz. 19.00 – 21.00   
Temat: Aktywnie w przestrzeni – nowoczesne formy rekreacji ruchowej czyli skiking – nartorolki oraz 
bocking – „skaczące szczudła” . 
   
Pokazy, warsztaty - hol obok pływalni 
Godz. 19.00 – 21.00  
Temat: Ergometr wioślarski – nowe podejście do ćwiczeń siłowo-wytrzymałościowych  
 
Pokazy różnych form aktywności fizycznej - hala sportowa  
Godz. 19.15 – 20.45  
Temat: Ruch jest piękny: 

 gimnastyka akrobatyczna, skoki, piramidy, ćwiczenia 
na poręczach 

 sporty walki – samoobrona, 

 break dance – nowoczesne formy taneczne, 

 występy cheerleaderek, 

 taniec towarzyski, 

 pokaz żonglerki różnymi przyborami, 

 tańczyć każdy może – występy różnych grup 
tanecznych oraz widzów biorących udział w pokazie, 



Gry i zabawy - sala sportów walki, sala 116, I piętro 
Godz.  18.00 – 20.00  
Temat  Jestem sprawny, jestem mądry: gry i zabawy oraz konkursy sprawnościowe dla dzieci i ich 
rodziców, opiekunów, zagadki związane z funkcjonowaniem organizmu i zdrowym stylem życia – gry i 
zabawy dla najmłodszych, zabawy z piłkami „EDUBAL”. 
 
Wspólna zabawa - hala sportowa, sektor wspinaczki 
Godz. 20.45 – 22.00  
Temat Sięgam wysoko: możliwość wypróbowania własnych sił we wspinaczce ściankowej oraz małe 
zawody sportowe na ściance wspinaczkowej, 
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA - hol 
Godz. 17.00 – 22.00  

 Wystawa pt. Sportowcy KU AZS PWSZ w Tarnowie  

 Wystawa sprzętu windsurfingowego 
 

 

  BUDYNEK  F 
 

  Zakład Wychowania fizycznego  
 

Zawody, pokazy związane z aktywnością ruchową w wodzie - pływalnia 
Godz. 21.15 – 22.00  
Temat: Potrafię pływać, jestem bezpieczny w wodzie. W programie m.in. aqua aerobik – ćwiczenia w 
wodzie z różnymi przyborami – pokaz oraz ratownictwo wodne – jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji nad 
wodą, pokaz ratownictwa wodnego. 

 

 

  BUDYNEK  G 
 

 

   Zakład Wzornictwa  
 

Wykłady + Warsztaty - Budynek G, sala 03, parter 
Godz. 17.00  – 18.00 - uczestnicy w wieku od 6 – 7 lat 
Godz. 18.00  – 19.00 - uczestnicy w wieku od 8 – 10 lat 
Godz. 19.00  – 20.00 - uczestnicy w wieku od 10 – 12 lat 
 
Wykłady: Technika barwienia papieru; źródła,  materiały  i narzędzia. Tradycyjna metoda Ebru. Wykład 
połączony  z prezentacją.  
Warsztaty: Samodzielne przygotowanie materiałów, dobór kolorystyki, mieszanie kolorów /eksperymenty 
z barwami, malowanie wzorów na wodzie, wykonywanie odbitek na papierze. Zajęcia w grupach w pracowni 
malarstwa. Wykonane prace będzie można zabrać.  
Rejestracja od 20 września 2017 r., godz.. 9.00 pod adresem: mnn_tarnow@pwsztar.edu.pl  

 
 

   Zakład Filologii polskiej  
 

Warsztaty bajkoterapeutyczne – Budynek G, sala 08, parter  
Godz. 17.00 – 18.00 I grupa 
Godz. 18.00 – 19.00 II grupa 
 
Pracownicy i studenci Zakładu Filologii polskiej PWSZ w Tarnowie zapraszają 
na warsztaty bajkoterapeutyczne, które są działaniem prowadzonym w oparciu 
o specjalnie w tym celu opracowany scenariusz i bajkę o walorach 
edukacyjnych i terapeutycznych. Podczas zajęć zostanie zaprezentowana bajka, 
a przeprowadzona na jej podstawie dyskusja będzie miała na celu pobudzenie 
do rozważań na temat własnych emocji, zachowań w relacjach z innymi ludźmi 
i sposobów społecznego funkcjonowania. Do programu warsztatów włączone 

mailto:mnn_tarnow@pwsztar.edu.pl


zostaną także proste zadania plastyczno-techniczne oraz zabawy integracyjne. Ponadto po zakończeniu 
zajęć rodzice i opiekunowie będą mogli skorzystać ze wskazówek dotyczących stosowania bajkoterapii do 
pracy wychowawczej z dziećmi. 
Rejestracja od 20 września 2017 r., godz.. 9.00 pod adresem: mnn_tarnow@pwsztar.edu.pl 
 
 

  Filologia romańska  
 
Warsztaty - sala 100, I piętro 
Godz. 19.00 – 19.45 I tura 
  20.00 – 20.45 II tura 
Warsztaty "Uczyć się grać w szachy po francusku? Ciekawe..." maja na celu skonfrontowanie uczestników z 
podwójną trudnością: komunikacją w języku obcym i rozwiązywaniem zadań logicznych jednocześnie. W 
świetle badań, paradoksalnie, ułatwia to naukę w obydwu dziedzinach. Uczestnicy będą mogli sprawdzić 
czy to jest  prawda w ich przypadku. 
Rejestracja od 20 września 2017 r., godz.. 9.00 pod adresem: mnn_tarnow@pwsztar.edu.pl 
 

 

   Zakład Fizjoterapii  
 
Pokazy, prezentacje - III piętro  
Godz. 17.00 – 22.00 

 Pracownia Fizykoterapii 

 zastosowanie różnorakich form fizykoterapii stosowanych w profilaktyce i leczeniu schorzeń narządu 
ruchu, 

 prezentacja sprzętu i  zabiegów fizykoterapeutycznych, 

 czynny udział odwiedzających w różnych formach zabiegów fizykoterapeutycznych z dziedziny: 
termoterapii (ciepłolecznictwa), elektroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa, 

 Quiz – koloroterapia, 

 Pracownia Masażu 

 zastosowanie różnych form masażu leczniczego, stosowanych w 
profilaktyce i leczeniu schorzeń narządu ruchu,   

 prezentacja sprzętu i zabiegów, 

 czynny udział odwiedzających w różnych formach masażu 
leczniczego tj.: masaż klasyczny, masaż bańką chińską, masaż 
gorącymi kamieniami, masaż wibracyjny (AQUAVIBRON), 

 Pracownia Kinezyterapii 

 prezentacja różnych metod badania i leczenia narządu ruchu 
(ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia z taśmami thera band, ćwiczenia 
na trenażerach, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia na trampolinie), 

 czynny udział odwiedzających w różnych formach ćwiczeń i zabaw 
ruchowych, 

 prezentacja tapingu medycznego w schorzeniach narządu ruchu i po 
urazach sportowych, 

 ocena stóp 

 Quiz – zdrowa postawa ciała u dzieci,  

 Pracownia Kliniczna  

 prezentacja sprzętu fizjoterapeutycznego stosowanego w oddziałach 
szpitalnych do rehabilitacji przyłóżkowej (stół pionizacyjny, 
podnośnik pneumatyczny) 

 Pracownia Anatomiczna   

 konkurs anatomiczny polegający na prawidłowym umieszczaniu na planszy z ciałem człowieka nazw 
struktur anatomicznych o niejednoznacznie brzmiących nazwach, 

 Quiz „Ciało człowieka” gra edukacyjna dla ciekawych.  
 
Hala sportowa – ścianka wspinaczkowa 
  Zajęcia otwarte ze wspinaczki sportowej dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością ruchową i 
intelektualną.  
 

mailto:mnn_tarnow@pwsztar.edu.pl
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Zakład Pielęgniarstwa 
 

Sale 202, 204, II piętro, 
 
Warsztaty  
Godz. 17.00 – 19.00 

 wzmacnianie twardych tkanek zęba, 

 dziecko z cukrzycą w szkole, 

 ty też możesz uratować życie ludzkie, 
 
Pokazy   
Godz. 17.00 – 22.00 

 sposoby stosowania nowoczesnych środków do higieny jamy ustnej, 

 podstawowe zabiegi ratujące życie, 

 pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

 pobieranie krwi na cukier za pomocą glukometru, 

 zasady działania pompy insulinowej, 

 mycie higieniczne rąk, 

 sprawdzanie za pomocą urządzenia prawidłowego mycia rąk, 
 
Ćwiczenia  
Godz. 17.00 – 22.00 
W programie min. techniki kontroli płytki nazębnej, podstawowe zabiegi ratownicze, pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi, pobieranie krwi na cukier, obsługa pompy insulinowej, mycie higieniczne rąk, i.in. 
 

 

 

SPONSOREM 

MAŁOPOLSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW 2017 W TARNOWIE  JEST  

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO  

 
 
PARTNEREM 
MAŁOPOLSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW 2017 W TARNOWIE JEST 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  S.A. 
 

 

KOORDYNATOREM  PROJEKTU  

JEST URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

 

http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/

