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FESTIWAL 
NAUKIZIELONA GÓRA 2009

Szanowni Państwo,

w dniach 7-8 czerwca 2009 r. odbył się Festiwal Nauki, 
Zielona Góra 2009. Impreza okazała się niezwykle uda-
na i obfitująca w wiele ciekawych projektów i działań. 
Uważam, że stanowiła atrakcyjną formę promocji naszej 
Uczelni w regionie i przyczyniła się do popularyzacji nauki 
wśród mieszkańców naszego województwa.

Z tej okazji pragnę podziękować koordynatorom wydzia-
łowym oraz wszystkim kierownikom projektów zrealizo-
wanych podczas niedzielnego festynu na zielonogórskim 
deptaku oraz pokazów i wykładów w kampusach uczelni. 
Wkład pracy i poświęcony czas sprawił, że Festiwal stał 
na wysokim poziomie i stanowił niewątpliwą atrakcję dla 
mieszkańców regionu.

Wyrażam również głębokie uznanie i serdecznie podzię-
kowanie dla sponsorów tegorocznego Festiwalu Nauki. W 
gronie tym znaleźli się:

> Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
> Prezydent Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki
> ENEA S.A. Poznań – sponsor strategiczny
> Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie – spon-

sor strategiczny
> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w War-

szawie - oddział Zielona Góra
> Provimi Polska Sp. z o.o., Zakład Rolny Bieganów

> Elektrociepłownia „ Zielona Góra” S.A.
> JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. Cze-

sław Osękowski.
To dzięki Państwu mogliśmy w znacznej mierze uatrak-

cyjnić formę projektów i zrealizować Festiwal na wysokim 
poziomie. 

Dziękuję również wszystkim patronom honorowym, któ-
rzy włączyli się w ideę Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
patronom medialnym, dzięki którym impreza nasza zyska-
ła rangę ważnego wydarzenia w regionie.

Na szczególne podziękowania i uznanie zasługują pra-
cownicy administracyjni Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Bez ich zaangażowania i pracy zespołowej nie byłoby oka-
zji do tak udanej prezentacji uczelni. Dla nich praca nad 
Festiwalem trwa nadal, aż do końcowego rozliczenia tego-
rocznej imprezy. Bardzo dziękuję: Ewie Sapeńko – koordy-
natorowi imprezy, Działowi Promocji, Działowi Nauki. Bez 
pomocy i zaangażowania Działów: Zaopatrzenia, Trans-
portu, Gospodarczego, Technicznego, Socjalnego oraz 
Studium Wychowania Fizycznego i Kwestury impreza po 
prostu nie doszła by do skutku. Dziękuję również pracow-
nikom Działu Współpracy z Zagranicą, Pionu Prorektora ds. 
Jakości Kształcenia oraz studentom zaangażowanym w po-
moc przy organizacji imprezy.

Festiwal Nauki, Zielona Góra 2009 był wyjątkowy. Oby 
następne edycje przyniosły podobną satysfakcję z dobrej 
zabawy mieszkańcom Zielonej Góry i okolic.

prof. Tadeusz Kuczyński
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Ps. Cały sztab organizacyjny dziękuje prof. Tadeuszo-
wi Kuczyńskiemu - Prorektorowi ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą za zaufanie oraz okazaną pomoc i 
wsparcie podczas realizacji Festiwalu Nauki 2009. 
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48 projektów w niedzielę i 105 pokazów, wykładów i 
warsztatów w poniedziałek, to bilans tegorocznego Fe-
stiwalu Nauki, który tradycyjnie już odbywa się w dniu 
„urodzin” Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli 7 czerw-
ca. Tego dnia, 8 lat temu Sejm RP przyjął ustawę o po-
wołaniu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Festiwal Nauki 
jest więc urodzinowym prezentem uczelni dla Lubuszan. A 
odwiedziło nas w tym roku naprawdę wiele osób. Zważyw-
szy, że w ciągu minionego miesiąca był tylko jeden dzień 
bez deszczu, a była to akurat festiwalowa niedziela, to 
frekwencję na plenerowej imprezie można uznać napraw-
dę za bardzo wysoką. A przecież tylko tydzień wcześniej 
ulewny deszcz i zimno pokrzyżowały plany organizatorom 
Dnia Województwa. Organizatorzy FN mogą więc z czy-
stym sumieniem powiedzieć, że mieli szczęście - wyszło 
słońce i pogoda sprzyjała spacerom wśród stoisk naszych 
naukowców. A trzeba przyznać, że program w tym roku był 
bardzo atrakcyjny, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. 
Było co oglądać. 

Projekty fizyków jak zwykle gromadziły tłumy, pokazy 
Wydziału Mechanicznego również cieszyły się dużą po-
pularnością, nie mówiąc już o Wydziale Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomunikacji, który pokazał publicznie 
„swój” samochód elektryczny i nie tylko. Wydział Inżynie-

rii Lądowej i Środowiska przygotował na niedzielę niewie-
le projektów, bo tylko dwa, ale nie ilość się liczy tylko 
jakość. W tym roku były to naprawdę efektowne projekty 
i cieszyły się dużą popularnością wśród widzów. Trudno nie 
wspomnieć Zaułka filozofów, gdzie przez 3 godziny trwało 
nieustanne głośne czytanie Uczty Platona, a była to tylko 
jedna z wielu propozycji humanistów. Nie można ominąć 
biologów, matematyków ani pedagogów - Festiwal bez ich 
pokazów byłby bardzo niepełny. No i Wydział Artystyczny 
- osoby które przyszły specjalnie na Festiwal i te, które 
tylko przechodziły przez deptak, miały niepowtarzalną 
okazję obejrzenia wystawy rzeźby instrumentów muzycz-
nych, udziału w warsztatach plastycznych i innych dzia-
łaniach przygotowanych przez uniwersyteckich artystów 
plastyków. Muzycy natomiast, tradycyjnie już na zakoń-
czenie Festiwalu dali koncert jazzowy.

Nie było w tym roku projektów statycznych czy pokazu-
jących wyłącznie prezentacje multimedialne. Były za to 
doświadczenia, sprzęt laboratoryjny, którego na co dzień 
nie można nigdzie zobaczyć, no i przede wszystkim na-
ukowcy, którzy odpowiadali na każde pytanie, pokazywali, 
wyjaśniali, czyli robili wszystko to, czego można się spo-
dziewać po takiej imprezie jak Festiwal Nauki.

Dziękuję wszystkim za współpracę przy tegorocznej imprezie. 
Ewa Sapeńko


