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Dzień Integracji Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności z okazji 15-lecia PWSIiP 

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie „ZIELONE SCHODY” WINZ 

10:15 – 14:00 

 

Śpiewać każdy może… - karaoke. 

 

Zmalujmy… kogoś! 

 

Rozsmakuj się w kawie WINZ. 

10:15 – 11:00 Najsłabsze ogniwo 

11:15 – 12:15 Bądź sprytny, bądź sprawny! – zabawy sportowe. 

12:30 – 13:00 Wczuj się! 

13:00 – 14:00 WINZ – obury 

1. Najsłabsze ogniwo – sprawdź swoją wiedzę o PWSIiP, WINZ oraz oferowanych przez Wydział kierunkach! Poczuj się 

jak w prawdziwym teleturnieju. Gwarantujemy dużą porcję dobrej zabawy i niepowtarzalną okazję „wyeliminowania” z 

gry Wykładowców naszego Wydziału ;). 

 

2. Bądź sprytny, bądź sprawny! – Czy łatwe jest życie Chińczyków? W końcu ziarenka ryżu są takie drobne,  

a pałeczki do jego zjadanie nie pozwalają na ich szybki ”transport” do buzi ;) A może łatwiej jest, niczym wytrawna kura, 

„DOnieść” jajko? Najlepiej powoli, stopa za stopą, tak aby pozostało ono na swoim miejscu, a nie na naszych butach ;). O 

tym oraz o wielu innych rzeczach, wynikających trochę ze sprawności, trochę ze sprytu, można przekonać się biorąc udział 

w naszych konkurencjach półSPORTOWYCH. 

 

3. Wczuj się! - Jak czuje się ksiądz, który musi wygłosić kazanie w moralizatorskim tonie? Jakich sztuczek używa artysta 

kabaretowy, moderując swoim głosem tak, żeby nadać dodatkowego, żartobliwego charakteru swojej wypowiedzi? Jak 

szybko musi komentować przebieg meczu komentator sportowy, aby nadążyć za piłką? Namiastkę ich pracy można będzie 

poczuć w czasie naszego konkursu na prezentera! 

 

4. WINZ-obury – Jak przedstawić Informatykę, nie mogąc mówić ani pisać? Jak zobrazować żywność, stosując jedynie 

ruchy własnego ciała i rysując? Aby to sprawdzić, wystarczy wziąć udział w naszych WINZ-oburach: kalamburach, w 

których w rolę haseł wcielą się pojęcia związane z WINZ, technologią żywności i żywieniem człowieka, informatyką i 

automatyka i robotyką. 

 

5. Śpiewać każdy może… - nie ważne: potrafisz, czy nie potrafisz, czujesz rytm czy go nie czujesz. Dzisiaj śpiewać może 

każdy, a za swój występ z pewnością zbierze gromkie brawa. A najlepszą nagrodą starań będzie włączenie w swój występ 

naszej Uczelnianej widowni! 

 

6. Zmalujmy… kogoś! – dziś nawet lekka uszczypliwość może ujść płazem! Pod warunkiem, że przedstawisz ją w formie 

karykatury. Wystarczy wziąć do ręki kartkę i kredkę, ołówek, długopis – co kto lubi i co ma pod ręką – i kilkoma ruchami 

dłoni naszkicować portret Wykładowcy WINZ! Im więcej charakterystycznych szczegółów, tym lepiej! 

 

7. Rozsmakuj się w kawie WINZ – dziś dokładamy wszelkich starań, aby nasi Studenci  

i Pracownicy poczuli przypływ energii. A jeśli tej energii nie uda się wskrzesić w naszych zabawach, to jako narzędzie 

ratunku przygotowaliśmy aromatyczną kawę! Postawi na nogi nawet umarłego! 

 


