
 PROGRAM ROZRYWKOWY: 
SCENA 

 

 09:00 – Uroczyste otwarcie XI Dnia Nauki przez JM Rektora z udziałem Patronów Honorowych  

 09:15 – Występ Chóru SEMPER IUVENES 

 10:00 – Występ Zespołu Tanecznego ,,CukierAsy” 

 10:30 – Występ Zespołu Tanecznego ,,A-Z”   

 11:15 – Pokaz tańca brzucha w wykonaniu Kornelii Jaworskiej-Tomczyk 

 11:30 – Pokaz ,,Cheerleaders Przemyśl” 

 11:40 – Występ ,,Jumping Stars Team Przemyśl” 

 12:05 – Wyniki konkursu ,,Projekty Prosto z Garażu” 

 12:20 – Pokaz ,,Cheerleaders Przemyśl” 

 12:30 – Crossfit – pokaz i krótki instruktaż dla (nie)wtajemniczonych  

 13:00 – Wyniki gry terenowej ,,Tor przeszkód” 

 13:15 – Pokaz tańca brzucha w wykonaniu Kornelii Jaworskiej-Tomczyk 

 13:30 – Występ baletnic ze Studia Baletowego Galiny Koval TERPSYCHORA  

 14:00 – ZAKOŃCZENIE  

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE W GODZ.: 9:00-14:00 
 

STREFA NAUKOWA: 

- Prezentacje kierunków PWSW: 

 Test wiedzy „Chemia jest wszędzie” (stoisko kierunku bezpieczeństwo i produkcja 

żywności) – godz. 10:00-12:00 

 Otwarte zawody strzeleckie o puchar Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony 

Zdrowia (strzelnica pneumatyczna – Kolegium Wschodnie PWSW)  

 Ryk silników, zapach spalin, fajna zabawa – Quiz usterka (stoisko kierunku inżynieria 

transportu i logistyki) 

 Konkursy: Fundusze wokół nas. Sprawdź swoją wiedzę na temat przedsięwzięć, które 

zostały zrealizowane w regionie dzięki Programom Unii Europejskiej; Interesujesz się 

wydarzeniami na świecie? Jak dobrze znasz mapę polityczną świata? Sprawdź swoją 



wiedzę!; Gra Wsiąść do pociągu (stoisko kierunku stosunki międzynarodowe / Kolegium 

Wschodnie PWSW)  

 Gra terenowa – TOR PRZESZKÓD, Quiz zawodów, Quiz wiedzy o krajach europejskich 

(stoisko Działu Rozwoju i Współpracy PWSW) 

 First Aid English: almost everything you always wanted to know about English but were 

afraid to ask (porady językowe), In Search of English (gra terenowa), krzyżówki, 

kalambury, łamańce językowe (stoisko kierunku filologia angielska) 

 Pokazy filmów i ekspozycje prac studentów architektury wnętrz (stoisko kierunku) 

 Wspólne malowanie obrazu w towarzystwie prof. Henryka Ożoga – Kierownika Zakładu 

Projektowania Graficznego (stoisko kierunku) 

 Prezentacja artefaktów historycznych (stoisko kierunku historia) 

- Prezentacje szkół ponadpodstawowych 

 

 

STREFA MUNDUROWA: 

- Pokaz działania służb mundurowych 

- Pokaz sprzętu służb mundurowych (Komenda Miejska Policji w Przemyślu, Wojska Obrony 

Terytorialnej, Komenda Straży Pożarnej, Komenda Straży Miejskiej, Służba Celno-Skarbowa 

- Prezentacja pojazdów przeznaczenia specjalnego 

- Strzelnica pneumatyczna PWSW 

 

STREFA ZDROWIA I URODY: 

- Badania profilaktyczne w wykonaniu studentek pielęgniarstwa PWSW (m.in. pomiar cukru, 

cholesterolu, ciśnienia) 

- Pokaz ratownictwa medycznego  

- Sorbety owocowe na orzeźwienie (Thermomix) / kolorowa wata cukrowa (bezpieczeństwo  

i produkcja żywności) 

- Analiza składu ciała – porady dietetyczne (bezpieczeństwo i produkcja żywności) 

- Produkcja balsamów o ulubionym zapachu, przezroczyste mydełka (inżynieria produkcji 

kosmetyków i suplementów)  

 



STREFA SPORTOWA: 

- Kajakiem po stawie bakończyckim 

- Biegi przełajowe (zapisy w dniu imprezy, od godziny 9:00 – przy stoisku KU AZS PWSW 

Przemyśl) 

- Zawody bowlingowe (przy stoisku Klubu Studenckiego Japa Bowling Klub – zapisy przy stoisku 

klubu, dla młodzieży powyżej 16 roku życia) 

- Fitness – stoisko Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

- Crossfit – pokaz i krótki instruktaż dla (nie)wtajemniczonych 

 

 

STREFA ZABAWY: 

- „Dmuchańce” nie tylko dla najmłodszych 

- Rodeo z bykiem elektrycznym 

- Eurobungee 

- Prezentacja strojów historycznych i ludowych 

 

 

 

BEZPŁATNA GROCHÓWKA DLA UCZESTNIKÓW!!! 

 

- Food truck – Hot dogi, hamburgery 

- lody Selfier  

oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek!!! 

 

 


