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 Noc Naukowców Politechniki Śląskiej – 12.10.2019 (sobota) 

 

Jak być piękną i mądrą czyli o kobietach  

na Politechnice Śląskiej 

 
 

Miejsce: Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej  

 

ul. Kaszubska 23 

 

godz. 15.00-22.00 

 

KOBIETA 2.0  

Skanowanie 3D – rutyna czy początek technicznej kobiecej przygody 
Wydział Mechaniczny Technologiczny  

Prowadzący: mgr inż. Barbara Balon, mgr inż. Karolina Wrześniowska 

Pracownia Norm i Patentów - parter 

godzina 15.00-22.00 

 

 

Infografika – efektywny sposób prezentowania informacji (warsztaty) 
Uniwersytet Śląski  

Prowadzący: dr Anna Seweryn 

Sala dydaktyczna – za Galerią „Zakamarek” – parter 

godzina 16.00-17.30 

 

 

MODNY I PACHNĄCY SALON NAUKOWY 

Och, jak ładnie pachnie! 
Warsztaty samodzielnego przygotowywania olejków do kąpieli, soli kąpielowej, błyszczyku 

do ust.  

Wydział Chemiczny 

Prowadzący: dr inż. Alina Brzęczek-Szafran 

Czytelnia I – parter 

godziny 16.00, 18.00, 20.00 
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CO CIEKAWEGO W BIBLIOTECE? (POZAKSIĄŻKOWO) 

Nie kobieta, ale dla kobiet – moje podróże 
Galeria Zakamarek w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej zaprasza na wystawę reportaży 

fotograficznych. 

Dla spragnionych wrażeń z podróży – prezentacja multimedialna i spotkanie z autorem 

wystawy Grzegorzem Kłeczkiem. 

Galeria Zakamarek – parter  

Spotkanie z autorem 15.00-16.30 

 Wystawa 15.00-18.00 

SILNA CZY SŁABA PŁEĆ?  

Kobieta w świecie „Formuły Student” 
Kobiety potrafią – męskie zajęcia w wykonaniu kobiet. Jak naprawić silnik w bolidzie 

wyścigowym? Prowadzenie bolidu? – nic trudnego. Mini tor - przejażdżka elektrycznymi 

samochodzikami dla dużych i małych dzieci. 

PolSl Racing & eRacing. 

Prowadzący: Oliwia Grendysa 

Czytelnia I – parter 

godzina 15.00-22.00 

 

Inżynieria środowiska i energetyka - są rodzaju żeńskiego 
Wykonaj z nami zaskakujące, intrygujące, fascynujące doświadczenia. Każde inne, 

niepowtarzalne niczym kobieta. Czeka na Ciebie aż 9 atrakcji, czyli dokładnie tyle, ile 

kierunków liczy nasz wydział.  

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki  

Prowadzący: mgr inż. Marcelina Jureczko 

Czytelnia Czasopism – II piętro 

godzina 15.00-22.00 

 

Ciekawe budowanie – to będzie wyzwanie 
Budowanie na słodko - zabawa piankami Marshmallow. Wyzwanie, a raczej zabawa 

wymagająca  eksperymentowania, a przy tym dająca  mnóstwo frajdy.  

Wydział Budownictwa 

Studenckie Koło Naukowe Rygiel  

Prowadzący: Karolina Domagała 

Czytelnia I – parter  

godzina 15.00-22.00 

 

Kobieta i rozwój (nie tylko) osobisty! 
1. Integrujemy absolwentów Politechniki Śląskiej.  

Atelier fotograficzne – z akcesoriami uczelnianymi i nie tylko. 

2. Współpraca, efektywność, zrozumienie - kobiece plany i wartości - warsztaty rozwoju 

osobistego: „Poker osobowości” i „Mapa marzeń”. 
3. Maluch z mamą na Politechnice Śląskiej - przewijak dziecięcy, miejsce do karmienia. 

Biuro Karier Studenckich 

Prowadzący: mgr  Małgorzata Sołtyńska-Rąb 

Czytelnia II - parter 

godzina 15.00-22.00 
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Śląskie klimaty – naukowy art look 
„Śląski zydel” – prezentacja projektu artystyczno-badawczego 

„W klimacie Śląska” – wystawa realizacji artystycznej i projektowej 

Wystawa „Rzeźb kinetycznych” i prac artystycznych, które pozwalają „zobaczyć więcej” 

Wydział Architektury  

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. PŚ, dr inż. arch. Katarzyna Rosłon, 

mgr inż. arch. Wojciech Słodowy, dr inż. arch. Joanna Zabawa-Krzypkowska, dr Krzysztof 

Groń  

Oddział Informacji Naukowej – parter 

godzina 15.00-22.00 

 

 

Pozanaukowa regionalna wiedza obowiązkowa – co każdy absolwent 

Politechniki Śląskiej wiedzieć powinien: gwara, muzyka, obyczaje 

śląskie 
Tradycyjne tańce i przyśpiewki śląskie 

Opowieści o gwarze śląskiej 

Tradycyjny strój, dania, obyczaje śląskie 

Konkurs gwary śląskiej 

Zabawa z miotłą – miotła nie tylko do sprzątania 

Wianki śląskie – zrób to sama 

Tradycyjny taniec „Zajączek” dla dzieci – nauka 

Akademicki Zespół Tańca Dąbrowiacy 

Prowadzący: Barbara Stelmach 

Przed Biblioteką + Hol - parter 

godzina 15.00-22.00 

 

 

(Nie)zwykły, (nie)bezpieczny i (nie)męski świat podziemnych skarbów 

Górnicza moda dla kobiet 

Kosmetyczka pełna węgla 

Szkatułka z diamentami (prawdziwe czy fałszywe) 

Kobieta – ratownik górniczy (czy jest?) 

Wyrobisko górnicze w Bibliotece i jego tajemnice 

Poczuj się jak ratownik górniczy - pokaz i warsztaty 

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej 

Prowadzący: dr inż. Aneta Grodzicka 

Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego 

Prowadzący: mgr Ewa Głuszek  

Hol - parter 

godzina 15.00-22.00 
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Kobiety pod rękę z fizyką 

Niestraszna fizyka dla małych i dużych kobiet. Bawmy się, NAUKA MOŻE 

FASCYNOWAĆ. 

Instytut Fizyki 
Prowadzący: dr Barbara Solecka, mgr Paulina Powroźnik 

Pracownia Norm i Patentów - parter 

godzina 15.00-22.00 

 

BIBLIOTERAPIA DLA DZIECI 

Najpiękniejsze baśnie w obrazach. Czy wiesz co to jest kamishibai? 

Biblioteka Główna  

Prowadzący: mgr Katarzyna Górska-Marchewka 
Sala 020 - parter 

Warsztaty  15.00-16.00 

16.15-17.15 

17.30-18.30 

Od 18.30 informacje o teatrzyku kamishibai 

 

 

Młody kopista (to nie znaczy kopiuj - wklej) 

Chcesz poczuć się jak klasztorny mnich sprzed setek lat kopiujący księgi i spróbować napisać 

coś gęsim piórem albo namalować inicjał? Na czym polegał wynalazek druku, kiedy i 

dlaczego książki stały się tańsze i bardziej dostępne? Poczuj się jak drukarz i sam spróbuj 

ułożyć i odbić jedno słowo albo zdanie. 

Biblioteka Główna 

Prowadzący: mgr Halina Toporowska  

Czytelnia II – parter  

godzina 15.00-22.00 

 

 

Młodzi architekci do dzieła – warsztaty artystyczne 

Jak w duchu ekologicznym zadbać o zeszyty i książki. 

Możesz poczuć się jak architekt – budowanie z papieru. 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej  

Prowadzący: dr Aleksandra Chrupała 

Łącznik między czytelniami II piętro 

godzina 15.00-16.30 warsztaty oprawiania książek 

godzina 16.30-18.00 warsztaty architektoniczne – budowanie z papieru 
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Klub Malucha „Kropka” – mama pracująca i mama studiująca   

Jak ekologicznie zająć malucha – kreatywne zabawy dla dzieci.  

Świat rodziców: zapomniane, nienaukowe - zabawy podwórkowe  – na zewnątrz  

Klub Malucha „Kropka” 

Prowadzący: Jolanta Sipika  

Czytelnia II – parter  

godzina 16.00-20.00 

 

 

Agent od spraw świętego spokoju  
Warsztaty dla dzieci. Jak radzić sobie ze stresem. 

Wykładowca: mgr Sylwia Jakubowska, specjalista rozwoju osobistego,  

nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

Czytelnia Czasopism – II piętro 

godzina 15.00-16.00 

 

 

 

KOBIETY POLIGLOTKI  

Językowe zlepki, którym nie brak piątej klepki 
Wydarzenie dotyczy frazeologizmów (polskich i angielskich) i ma charakter sesji plakatowej 

połączonej z warsztatami. 

Studium Języków Obcych  

Prowadzący: mgr Małgorzata Żywioł  

Czytelnia Czasopism – II piętro 

godzina 15.00-22.00 

 

Szok kulturowy i jak mu zapobiegać czyli co wiemy o innych 

kulturach 
Quizy z nagrodami pokazujące różnice kulturowe różnych narodów. 

Studium Języków Obcych 

Prowadzący: mgr Ewa Sługocka 

Czytelnia Czasopism – II piętro 

godzina 15.00-22.00 

 

Językowy fitness 
Warsztaty języka niemieckiego w oparciu o różne formy gier, zabaw i zagadek 

Studium Języków Obcych 

Prowadzący: mgr Renata Pelka  

Czytelnia Czasopism – II piętro 

godzina 15.00-22.00 

 

Odkryj i przeżyj! Daj się zaskoczyć! Wyrusz z nami na szlaki 

tematyczne po Niemczech 
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Interaktywna wycieczka po Niemczech ze smakiem kuchni regionalnych i tradycyjnej muzyki. 

Studium Języków Obcych 

Prowadzący: mgr Grażyna Kubarska  

Czytelnia Czasopism – II piętro 

godzina 15.00-22.00 

 

 

 

 

WYKŁADY - CZYTELNIA ABSTRAKTÓW (II piętro) 

O bólu zębów inaczej – świat magii a świat nauki  

Wykładowca: mgr Magdalena Zorychta 

godzina 15.00-15.45 

 

 

O wojnie antybiotyków z super mikrobami - wiedza niezbędna każdemu 

Wykładowca: dr hab. inż. Danuta Gillner, prof. PŚ 

godzina 16.00-17.00 

 

Czy kobiety naukowcy płaczą? Neurobiologia równowagi – płeć jako kontekst 

kształcenia (nienaukowo i niezwykle ciekawie)  

Wykładowca:  dr Marek Kaczmarzyk (Uniwersytet Śląski) 

godzina 17.30-18.30 

 

 

Czy małe dziecko jest językowym geniuszem czyli o rozwoju językowym człowieka 

z perspektywy lingwisty 

Kubek niekapek jest wrogiem prawidłowego rozwoju językowego dziecka czy 

sprzymierzeńcem? To każda mama wiedzieć powinna – zdrobnienia w rozmowie z dziećmi.  

Wykładowca: dr Aleksandra Chrupała 

godzina 19.00-19.45 

 

 

Rola pasji w życiu kobiety - o kobietach, od kobiety, nie tylko dla kobiet 

Z doświadczeń studentki na Wydziału Budownictwa czyli dla wszystkich przyszłych 

studentek Politechniki Śląskiej. 

Wykładowca: Karolina Domagała 

godzina 20.00-20.30 
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TEGO JESZCZE NIE BYŁO – TEATR W BIBLIOTECE 

 

„Tango” Sławomira Mrożka 
Przedstawienie na motywach dramatu Sławomira Mrożka 

Akademicki Teatr Remont Politechniki Śląskiej 

Reżyser spektaklu – Tadeusz Hankiewicz  

Czytelnia Abstraktów – II piętro 

godzina 20.40-21.40 

 

 

PRZED BIBLIOTEKĄ 

Bookcrossing 
Strefa wymiany - babski bookcrossing może być ciekawy – wymień się książką kucharską, 

czytadłem do poduszki lub literaturą naukową.  

Zrób porządki domowe, przyjdź ze swoją książką i wymień na inną. 

Biblioteka Główna  

Prowadzący: Joanna Kulik 

godzina 15.00-22.00 

 

Strefa dla kobiet 
Relaks, nauka, pasja, zabawa  – prezentacja wydziałów, ścianka fotograficzna 

 

Akademicki Zespół Tańca Dąbrowiacy 
Zobacz i posłuchaj jak tańczą, śpiewają i grają profesjonaliści – sam spróbuj swoich 

możliwości. Baw się dobrze na wspólnej potańcówce z zespołem. 

 

 

POZA BIBLIOTEKĄ GŁÓWNĄ 

Nowe trendy w grach planszowych 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki  

Prowadzący: Samorząd Studencki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki,  

mgr Anna Obrzut 

Hol - II piętro budynek Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki-Biblioteka Wydziału 

godzina 15.00-22.00 

 


