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FESTIWAL NAUKI  „The best of...”              
p r o g r a m

__ niedziela, 16 czerwca 2013 r.
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Codzienność mojego miasta – wielobarwne druki 
na koszulkach - serigrafia

mgr Mirosław Gugała WA

Pojazdy elektryczne, to nasza przyszłość? dr inż. Paweł Szcześniak WEIiT

Czy nadajesz się do biznesu? dr Patrycja Łychmus WEiZ

Przedszkole Fizyczne dr Sylwia Kondej WFiA

Pokazy w miniplanetarium mgr Mateusz Daszuta, mgr Magda Kowaliń-
ska, mgr Anna Skrzypczak WFiA

Pokazy Słońca za pomocą specjalnego tele-
skopu (przy sprzyjającej pogodzie)

mgr Mateusz Wiśniewicz, mgr Monika 
Rybicka WFiA

Drogi – nie tylko asfalt mgr inż. Artur Juszczyk, dr inż. Jakub Ko-
stecki, dr Michał Pszczółkowski WILiŚ

SKromNy JUbILEUSz
Przed nami X Festiwal Nauki. Odbędzie 

się w dniach 16 i 17 czerwca br. pod hasłem 
„The best of...”. 

W niedzielę, 16 czerwca wokół zielono-
górskiego Ratusza stanie mini-miastecz-

ko uniwersyteckie, w którym wszyst-
kie wydziały Uniwersytetu przypo-
mną swe najciekawsze projekty, 

wybrane spośród dziewięciu poprzednich edycji Festiwa-
lu. Jak i drzewiej bywało, nasi goście, mieszkańcy – Zielo-
nej Góry, ale i regionu będą mogli aktywnie uczestniczyć 
w przygotowanych prezentacjach. Proponujemy pokazy, 
eksperymenty, obserwacje i wykłady. Także gry, zabawy  
i… testy. Dla małych i dla dużych. Jestem przekonana, że 
każdy znajdzie coś dla siebie. 

Dodatkową atrakcją będzie 5-godzinny koncert na sce-
nie, która stanie przy Ratuszu. Wystąpią między innymi 
Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z częścią 
wokalistów z grupy Urszuli Dudziak, która w telewizyjnym 
show „Bitwa na głosy” zajęła 2. miejsce oraz sportowcy  
z AZS UZ, prezentujący różne sporty walki. Nie będę zdra-
dzać wszystkich szczegółów, bo nie będzie niespodzianki. 
Dodam tylko, że w finale usłyszymy stare dobre rockowe 

przeboje. Z koncertem „The best of rock” wystąpi zespół 
Cadillac. Usłyszymy takie hity jak: Stairway to Heaven 
Led Zeppelin, Layla Erica Claptona, Hotel California The 
Eagles, Black Night Deep Purple, Highway to Hell AC/DC. 
Tę bardzo subiektywną playlistę przygotował prof. Janusz 
Gil, prorektor ds. nauki UZ, główny organizator Festiwalu 
Nauki. Oj, będzie się działo.

W poniedziałek tradycyjnie już wydziały zapraszają do 
siebie. Tym razem zaprezentuje się 9 spośród 10 wydziałów 
UZ (ze zrozumiałych względów, w głównym budynku pro-
wadzony jest remont, w tym roku nie odwiedzimy Wydzia-
łu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji). Bar-
dzo bogaty i interesujący program, od rana do wieczora,  
a nawet do późnej nocy. Jeśli tylko niebo nie będzie za-
chmurzone, podobnie jak w poprzednich latach, astrono-
mowie zapraszają do Wieży Braniborskiej by z bliska ob-
serwować niebo.

Szczegółowy program znajdziecie Państwo na kolejnych 
stronach Miesięcznika.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam na ko-
lejny, X Festiwal Nauki na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Ewa Tworowska–Chwalibóg
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