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Biuro Promocji UZ

To już czternasty Festiwal Nauki na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim, obchodzony tym razem międzynarodowo. 
Hasło  tegorocznej edycji brzmi:  „Z UZ dookoła świa-
ta”. Dlaczego tak? Otóż chcemy pokazać nas jako uczelnię  
otwartą na świat, uczelnię przyciągającą do siebie rów-
nież studentów  z zagranicy. Co roku studiuje u nas co-
raz więcej obcokrajowców w ramach Programu Erasmus+. 
Przyjeżdżają między innymi z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, 
Grecji, Rosji, Ukrainy i Wietnamu. Studenci Ci zostali włą-
czeni w przygotowania projektów festiwalowych na swoich 
wydziałach.

Festiwal odbędzie się 4 i 5 czerwca: w pierwszym dniu 
(niedziela)  na stadionie uniwersyteckim przy ul. Wyspiań-
skiego 58, natomiast w drugim dniu (poniedziałek) na uczel-
nianych kampusach. Oprócz dwunastu już istniejących wy-
działów naszego uniwersytetu swój program przygotowała 
także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Sulechowa, 
od 1 września br. Wydział Zamiejscowy naszej uczelni.

W ubiegłym roku w ramach Festiwalu Nauki odbył się 
Bieg dla transplantacji. Wystartowało w nim ponad 300 
biegaczy. Postanowiliśmy  kontynuować tę szczytną ideę 
i liczymy na jeszcze większą liczbę zawodników. Patronat 
na biegiem objął Konsultant Wojewódzki Transplantologii 
Klinicznej i członek Krajowej Rady Transplantacyjnej – dr 
hab. n. med. Maciej Głyda. Sponsorem biegu jest: Bank 
Millenium, a partnerami tego wydarzenia są: Ogólnopol-
skie Stowarzyszenie „Nerka”, Fundacja Anny Wierskiej 
 „Dar Szpiku” i Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzie-
ciom „Liver”. Ogrom przygotowań na swoje barki wzięło 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ. 

Trasa biegu to tylko 6 km i nie chodzi tu o wynik, liczy 
się udział i szerzenie wiedzy na temat pobierania i prze-
szczepiania narządów oraz komórek krwiotwórczych. 
Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 14 lat. Każ-
dy z uczestników otrzyma koszulkę i pamiątkowy medal. 
Najmłodsi uczestnicy festiwalu będą mogli się sprawdzić 
w biegach i konkurencjach sportowych (powalczą o me-
dale) przygotowanych specjalnie dla nich przez pracowni-
ków Katedry Sportu i Promocji Zdrowia UZ.

4 czerwca zapraszamy nie tylko biegaczy, ale wszystkich, 
którzy chcą ciekawie spędzić niedzielne przedpołudnie. 
Wszystkich, którzy przyjdą na stadion uniwersytecki cze-
kają liczne atrakcje. Jednym z punktów programu będzie 

„Gotowanie na trawie”.  W innej niż dotąd roli zobaczymy 
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Gior-
gi Melikidze. Profesor będzie przygotowywał gruzińskie 
szaszłyki. Towarzyszyć mu też będą uczestnicy programu 
telewizyjnego „MasterChef Junior”: Zosia Zaborowska 
i Mateusz Truszkiewicz (syn dr. Pawła Truszkiewicza z Insty-
tutu Filologii Germańskiej naszego uniwersytetu). Pojawi 
się też kuchnia molekularna oraz żywność liofilizowana,   
którą zaprezentują pracownicy PWZS z Sulechowa (od 1 
września Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego).

Skoro spotykamy się na murawie stadionu, to nie może 
zabraknąć miejsca do odpoczynku. Będzie „Strefa relak-
su z Erasmus+”, w której organizację włączył się Dział 
Współpracy z Zagranicą UZ wraz ze studentami obcokra-
jowcami z naszego uniwersytetu. 

W przygotowanie programu niedzielnego  zaangażował 
się też Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Uczestnicy 
festiwalu będą mogli poddać się m.in. badaniom fizjolo-
gicznym i profilaktycznym, m.in.: ocenie FMS (ocenie wpły-
wu ruchu na nasze ciało), pomiarowi oraz analizie chodu 
i ocenie sprawności narządu ruchu, pomiarowi składu cia-
ła,  pomiarowi ciśnienia i glukozy. Będzie z nami Między-
narodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-
-Poland, które zaprasza na  „Szpital Pluszowego Misia”, 
„Marrow Hero” – rejestrację dawców szpiku we współpracy 
z DKMS, „Ratowanie na Spontanie” czyli nauka pierwszej 
pomocy dla dzieci oraz dorosłych, „Think Pink” – akcję 
dotyczącą nowotworów narządów kobiecych oraz „Movem-
ber” – akcję dotyczącą nowotworów narządów męskich.  
Festiwal to wydarzenie dwudniowe. Tradycyjnie już w po-
niedziałek, 5 czerwca, zapraszamy na kampusy uniwersy-
teckie zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne. Przy-
gotowaliśmy wiele atrakcji: ponad 20 wystaw, ponad 20 
wykładów oraz ok. 100 warsztatów/projektów. Nie zabrak-
nie też koncertu jazzowego. 

Szczegółowy program Festiwalu Nauki dostępny jest na 
stronie: www.fn.uz.zgora.pl.

Nowością  tegorocznej edycji jest elektroniczny formu-
larz, za pomocą którego szkoły i przedszkola mogą zapisy-
wać się na poszczególne projekty. 

Organizatorem Festiwalu Nauki jest Dział Nauki  UZ 
oraz Biuro Promocji UZ.

Zachęcamy do licznego udziału w dwudniowym święcie 
naszego Uniwersytetu.

Z UZ dookoła świata?  
Ależ tak!


