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Nauka - biletem do 
przyszłości – Festiwal Nauki 
czas rozpocząć!
__ Małgorzata ratajczak-Gulba

Biuro Promocji UZ

Już niebawem kolejne urodziny Uniwersytetu Zielono-
górskiego, a to znak, że organizowany jest Festiwal Nauki. 
W tym roku pod hasłem Nauka - biletem do przyszłości. 
Prze dwa dni festiwalu czeka na gości wiele atrakcji. Za-
praszamy 10 i 11 czerwca. W niedzielę, już po raz trze-
ci, odbędzie się Bieg dla Transplantacji pod honorowym 
patronatem Konsultanta Wojewódzkiego Transplantologii 
Klinicznej dr. hab. n. med. Maciej Głydy. Jego mottem jest 
upowszechnianie wiedzy na temat pobierania i przeszcze-
piania narządów oraz komórek krwiotwórczych, a także po-
pularyzacja biegania i propagowanie zdrowego stylu życia.

W tegorocznej edycji biegu pomagamy konkretnym oso-
bom: Martynce Sobieralskiej (lat 13) i Ani Maciąga (lat 
13). Obie są podopiecznymi Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia „Nerka”. Martynka jest jeszcze po porażeniu mózgo-
wym, z lekkim niedorozwojem umysłowym i fizycznym, ma 
nauczanie indywidualne w domu. Jest dzieckiem specjal-
nej troski. Mama wychowuje ją samotnie.

Mama Ani boryka się z problemami finansowymi i zdro-
wotnymi. Ania uczęszcza do siódmej klasy szkoły podsta-
wowej, ale częste wyjazdy do Centrum Zdrowia Dziecka 
nie pozwalają jej na pełny rozwój. Wpisowe na bieg to ce-
giełka o wartości 10 zł. Można oczywiście wpłacić więcej! 
Cały dochód z cegiełek zostanie przeznaczony na leczenie 
dziewczynek.

Bieg ma charakter rodzinny, zawodnicy mają do poko-
nania 6 km w lesie, nieopodal stadionu uniwersyteckiego. 
Można w nim uczestniczyć mając ukończone 14 lat. Każdy 
z zawodników otrzyma okolicznościowy t-shirt, a po poko-
naniu trasy – pamiątkowy medal. Liczba startujących jest 
ograniczona. Zapisy na stronie: www.super-sport.com.pl

Sponsorem III Biegu dla transplantacji jest Bank Mille-
nium S.A.

W czasie festiwalowej niedzieli nie zabraknie też biegów 
dla dzieci na murawie stadionu, na krótszych dystansach. 
Ponadto będzie można poddać się różnego rodzaju bada-
niom swojej sprawności fizycznej czy pomiarowi składu 
ciała, a także dowiedzieć się więcej na temat profilakty-

ki najczęściej występujących chorób metabolicznych: cu-
krzycy, otyłości, choroby układu krążenia. Wszystko to za-
prezentują przedstawiciele Wydziału Lekarskiego i Nauk 
o Zdrowiu naszego Uniwersytetu. Oprócz kuchni moleku-
larnej z wykorzystaniem ciekłego azotu (Wydział Zamiej-
scowy w Sulechowie) będzie też można skosztować po-
traw z grilla serwowanych przez prof. Giorgi Melikidze 
- prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ.

Natomiast poniedziałek, tradycyjnie jest dniem, w któ-
rym do swoich siedzib zapraszają wszystkie wydziały naszej 
uczeni. I to nie tylko w Zielonej Górze, ale też na Wydziale 
Zamiejscowym naszego Uniwersytetu, w Sulechowie. Już 
od rana czekamy na młodszych i starszych pasjonatów spo-
tkań z nauką. Jak zawsze dla festiwalowych gości przygo-
towaliśmy wystawy, pokazy i warsztaty. Jest ich ponad 120. 
Zapisy odbywać się będą przez cały miesiąc, przed rozpo-
częciem festiwalu, za pomocą formularza elektronicznego. 
Oczywiście do wyczerpania miejsc!

Imprezą towarzyszącą Festiwalowi Nauki są Integracyjne 
Mistrzostwa Polski AZS w boccia, które w tym roku od-
będą się na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniach 8-10 
czerwca. Organizatorem mistrzostw jest KU AZS Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego i Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu. Honorowy patronat nad zawodami objęło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, a imprezę współfinansuje 
PFRON.

Festiwal Nauki 2018 odbywa się pod honorowym patro-
natem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny 
Polak i Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego.

Zapraszamy!
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start II BIegU dla transPlantacjI
fot. MaMert janIon

Festiwal Nauki 2018  „Nauka – biletem do przyszłości” proGraM
10 czerwca 2018 r., NieDziela, iii Bieg dla transplantacji 

godz. 10.00 – atrakcje na stadionie:
 _____ „Uczymy się biegając” - rodzinne biegi dla dzieci w kategoriach wiekowych

(bieg z przeszkodami i zadaniami dla dzieci – płyta stadionu w czasie biegu głównego)

 _____ „Rozwijaj swoją równowagę i koordynację” - ćwiczenia dla dzieci z wykorzystaniem przyborów sensomotorycznych  
(płyta stadionu)

 _____ Badania dla biegacza:

- pomiar składu ciała (mała tanita) - wykonanie pomiaru składu ciała z omówieniem wyniku i przekazaniem wydruku;
- platforma uFo do oceny i doskonalenia równowagi - pomiar równowagi

 ___„Wiedza i umiejętności to bilet do przyszłości”

- Wiem co jem - wspólnie tworzony przez uczestników plakat (dla dużych i małych)
- Wyścig z czasem - nauka reanimacji na fantomie (dla dużych i małych)
- profilaktyka najczęściej występujących chorób metabolicznych: cukrzyca, otyłości, choroby układu krążenia.

 ___Międzynarodowe stowarzyszenie studentów Medycyny iFMsa-poland
- Szpital Pluszowego Misia
- Marrow Hero - rejestracja dawców szpiku we współpracy z dKMs
- Serce masz tylko jedno - pomiar ciśnienia
- Ratowanie na Spontanie - nauka pierwszej pomocy dla dzieci oraz dorosłych
- Think Pink - akcja dotycząca nowotworów narządów kobiecych
- Movember - akcja dotycząca nowotworów narządów męskich

 ___„Niezła zadyma” - kuchnia molekularna z wykorzystaniem ciekłego azotu

 ___„Wielkie grillowanie” – prof. Giorgi Melikidze- prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

godz. 10.30 – start  iii Biegu dla transplantacji
godz. 10.30 - Biegi towarzyszące dla dzieci na bieżni stadionu

11 czerwca 2018 r., poNieDziaŁek, kampusy uniwersytetu zielonogórskiego 

„Wydziały zapraszają” – pokazy warsztaty i wystawy dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych. zapisy tylko przez formularz 
elektroniczny na stronie www.fn.uz.zgora.pl.

Imprezy towarzyszące:

integracyjne Mistrzostwa polski azs w boccia na uniwersytecie zielonogórskim
8-10 czerwca 2018 r., hala UZ, ul. szafrana 6


