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No i stało się. Kolejny już Festiwal Nauki, w tym roku 
zatytułowany „Uniwersytet otwarty na Europę”, przeszedł 
do historii. Ponieważ w tym roku obchodzimy 10-lecie 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, poprzez program 
Festiwalu Nauki chcieliśmy pokazać, jak wiele Uniwersytet 
Zielonogórski zyskał dzięki Unii. W ostatnich 10 latach wy-
konanie wielu inwestycji na naszej uczelni było możliwe 
jedynie dzięki środkom pochodzącym z różnych programów 
operacyjnych UE, w tym Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego – partnera naszego Festiwalu. Jednak nie in-
westowaliśmy wyłącznie w budynki i urządzenia. Wiele ba-
dań otrzymało dofinansowanie z UE. Nasi studenci korzystają 
z programu Erasmus+ (wcześniej był to program Erasmus), 
dzięki któremu wyjeżdżają na semestr lub dwa na inne 

uczelnie europejskie. Poszerzają swoją wiedzę, doskonalą 
znajomość języka obcego, poznają inną kulturę i zwiedzają 
kraj, w którym studiują. Taki wyjazd ma same zalety. To nie 
jest „one way ticket”, nie tylko nasi jadą zdobywać Europę. 
Także w ramach Erasmusa studenci z Europy przyjeżdżają do 
Zielonej Góry, by na UZ studiować jeden lub dwa semestry. 
Przypomnę, że w roku akademickim 2012/2013 na II roku pe-
dagogiki UZ studiowała Colett Neumann, uznana przez mie-
sięcznik „Perspektywy” za najlepszą studentkę zagraniczną 
w Polsce, w kategorii studia licencjackie. Wróćmy jednak do 
tegorocznego Festiwalu Nauki.

To było raczej proste, jaki kolor uczynić tym „sztanda-
rowym”. Skoro UE w grę wchodziły dwa – niebieski i żółty, 
wzięte z flagi. Postawiliśmy na niebieski, który pięknie nam 
się skomponował z błękitem nieba podczas obu festiwalo-
wych dni. Dość jednak o didaskaliach, istotnych, ale nie 
najważniejszych.

Po raz pierwszy w historii Festiwalu jednego dnia za-
prosiliśmy mieszkańców regionu w różne części Zielonej 
Góry, a nawet poza jej obecny obszar. W niedzielę,  
8 czerwca br. festiwalowe projekty można było oglądać za-
równo wokół Ratusza jak i w Bibliotece Uniwersyteckiej, 
w Rektoracie, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego, a także w Parku Naukowo-
Technologicznym w Nowym Kisielinie. Uroczyste otwar-
cie FN odbyło się na scenie usytuowanej na zielonogór-
skim rynku. Dokonali tego wspólnie – prof. Janusz Gil,  
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ oraz 
prof. John Hugh Seiradakis z Uniwersytetu Arystotelesa 
w Salonikach. Chwilę potem melomani słuchali muzyki po-
pularnej, jak i jazzu w wykonaniu Big Bandu Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, pod batutą prof. Jerzego Szymaniuka 
i Bartosza Pernala oraz śpiewających studentów i absol-
wentów kierunku jazz i muzyka estradowa. Na Festiwalu 
nie zabrakło muzyki poważnej. Tę w ramach koncertu in-
auguracyjnego VII Międzynarodowego Festiwalu Mozart 
Plus – Mozart plus Penderecki przedstawiło Trio Arc-en-
ciel, w składzie: Mariusz Monczak – skrzypce, Kamil Babka – 
altówka i Martyna Wiśniewska – wiolonczela. Koncert odbył 
się w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Po raz pierwszy w historii Festiwalu wykłady przedsta-
wili goście zagraniczni! Najpierw prof. J. H. Seiradakis 
z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach opowiedział 
o mechanizmie z Antykithiry, najnowocześniejszym 
urządzeniu starożytności. Natomiast dr Wolfgang Pailer 
z Berlina, emerytowany pracownik niemieckiego MSZ, 
najpierw w Bonn, a później w Berlinie wieloletni tłumacz 
oficjalnych delegacji niemieckich, przedstawił swój 

nIebIesKI JAK nIebo, nIebIesKI 
JAK UnIA eURopeJsKA
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punkt widzenia na relacje polsko–niemieckie w ostatnim 
25-leciu. Kontynuacją tej tematyki była bardzo ożywiona 
dyskusja panelowa z udziałem historyków, politologów 
oraz polityków: korzyści i koszty - 10 lat członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej. Zdecydowanie przeważyły 
korzyści.

Czy ten pomysł Festiwalu w różnych miejscach się spraw-
dził, pozostawiam do oceny naszych gości. Zależało nam, 
by każdy znalazł coś dla siebie. Stąd różnorodność pro-
pozycji - od logicznych gier matematycznych, po zabawy 
z językiem niemieckim dla najmłodszych. Od doświadczeń 
z owocami, które połączone szeregowo rozżarzą żarówkę, 
po informacje, jakie normy powinny spełniać np. ogórki 
sprzedawane w Unii Europejskiej. Uczestnicząc w jednym 
z festiwalowych projektów można było uzyskać informa-
cję, co kosmopolityczne porosty mają wspólnego z tajem-
nicą Czarnego Trójkąta (leżącego u zbiegu Polski, Niemiec 
i Czech), a dzięki innemu uczestniczyć w street-arcie 
czyli malować na olbrzymich planszach. Ten projekt zo-
stał zrealizowany dzięki pomocy następujących firm: Piotr 
Widz, Deco Plastyk oraz KB Materiały Budowlane Andrzej 
Mądroszyk, Wojciech Mikulski spółka jawna. Wszystkie  
3 firmy są z Zielonej Góry.

Osoby zafascynowane automatyką mogły obserwować 
zdalne sterowanie pojazdem wraz z pokazem pojazdów 
elektrycznych. Inne zobaczyły jak zbudować system GPS 
z komponentów dostępnych dla każdego. Zainteresowani 
nowinkami technicznymi dowiedzieli się co to takiego ela-
stooptyka. Natomiast ci, którzy nie do końca byli przekona-
ni o dobrej jakości wody płynącej z kranu, mogli ją zbadać 
w polowym laboratorium. Niewątpliwym wydarzeniem była 

prezentacja szerokiej publiczności prototypu wielofunk-
cyjnego elektrycznego wózka inwalidzkiego, który przygo-
towali studenci z Akademickiego Związku Motorowego pod 
kierunkiem Zdzisława Wałęgi.

To jedynie wybrane przykłady projektów, które były 
prezentowane w niedzielę 8 czerwca br. na zielonogór-
skim rynku. Nie sposób wymienić wszystkich 40 projek-
tów, ale wszystkim ich twórcom serdecznie dziękujemy za 
trud, zaangażowanie i serce włożone w przygotowanie FN. 
Dziękujemy także wszystkim służbom włączonym w przy-
gotowanie Festiwalu od strony technicznej – bez Państwa 
pomocy nie dalibyśmy rady.

Przypomnę, że jak co roku patronat honorowy nad 
Festiwalem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego 
i Prezydent Miasta Zielona Góra.

Partnerem tegorocznego Festiwalu Nauki był Lubuski 
Regionalny Program Operacyjny. Festiwal był realizowa-
ny przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra. 
Sponsorami tegorocznego FN byli: PGNiG S.A. oraz PGE 
Gubin sp. z o.o.

Patronat medialny objęli: Radio Zachód, TVP Oddział 
w Gorzowie Wlkp., Gazeta Lubuska.

Jestem przekonana, że załączone zdjęcia choć w części 
oddadzą atrakcyjność naszego tegorocznego Festiwalu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego FN

Ewa Tworowska-Chwalibóg
główny koordynator
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