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XII Festiwal Nauki Zielona Góra 2015 pod hasłem Sport. Na 
zdrowie! już za nami. W tym roku, wyjątkowo, festiwalowi 
goście mogli uczestniczyć w nim przez trzy dni. Zaczęliśmy 
w sobotę, 13 czerwca, na stadionie uniwersyteckim przy ul. 
S. Wyspiańskiego. Pierwszym punktem programu był Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
współorganizowany przez Akademię Piłkarską Falubaz. Na 
murawę wybiegło ok. 300 młodych piłkarzy. Mimo prażącego 
słońca dawali z siebie wszystko i po zaciętej walce, najlepsi 
otrzymali pamiątkowe medale i puchary. Zwyciężyły drużyny 
z: Zielonej Góry, Nowej Soli i Szprotawy.

W trakcie trwania turnieju (ok.4h), pokonując własne sła-
bości, pojawili się biegacze biorący udział w ogólnopolskim 
Teście Coopera. Polegał on na przebyciu jak najdłuższego dy-
stansu w ciągu 12 min. Nie zważając na palące słońce, a za-
tem niesprzyjające warunki do tego rodzaju sportu, na start 
zgłosiło się aż 168 zawodników (i tych dużych i tych małych). 
Wszyscy mogą pochwalić się niezłymi wynikami!

Finałem sportowej soboty był mecz piłki nożnej gwiazd. 
Było to spotkanie towarzyskie o Puchar Rektora Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego i Puchar Marszałka Województwa 
Lubuskiego. Na boisku pojawiły się drużyny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i Medyka Konin. Warto podkreślić, iż drużyna 
gości zdobyła kilka dni wcześniej kolejny tytuł Mistrza Polski 
i Puchar Polski. Zawodniczki grają w Lidze Europejskiej, a za-
tem pracownicy dydaktyczni i studenci naszej uczelni mieli 
bardzo zacnego przeciwnika. Emocji nie zabrakło, a mecz za-
kończył się wynikiem 6:5 dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Bramki dla gospodarzy zdobyli: dr Przemysław Baranowski (3), 
dr Sławomir Kotylak (1), Mateusz Bartczak (1) i Kamil Sajnóg 
(1) natomiast dla gości: Ewa Pajor (3) i Ewelina Kamozyk (2). 

Skład drużyny UZ:
1. dr Joachim Syga (bramkarz)
2. dr inż. Marek Świderski
3. Sebastian Hauser
4. dr Zbigniew Binek 
5. mgr Jacek Sajnóg
6. Michał Hoc
7. Mateusz Bartczak
8. dr inż. Przemysław Baranowski
9. dr Ireneusz Wojewódzki 
10. Maciej Górecki
11. dr inż. Paweł Urbański
12. dr Paweł Truszkiewicz
13. Kamil Sajnóg
14. dr Tomasz Grzybowski
15. dr Sławomir Kotylak 

Skład drużyny Medyk Konin:
1. Syuzan Sirekanian (Armenia)
2. Jagoda Szewczyk
3. Nikoleta Nikolić (Serbia)
4. Gabriela Grzywińska
5. Marta Woźniak
6. Patrycja Balcerzak
7. Hanna Pilipenka (Bułgaria)
8. Aleksandra Sikora 
9. Ewa Pajor

Prace rozPoczęły się Jeszcze w grudniu… 
Xii festiwal nauki Przeszedł do historii!

www.fn.uz.zgora.pl
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pierwszy na murawie, stanęło prawie 40 namiotów, w których 
wydziały prezentowały swoje projekty. W samo południe roz-
poczęliśmy oficjalnie drugi dzień Festiwalu Nauki, którego po-
czątek na sportowo odgwizdał prof. Zdzisław Wołk - prorektor 
ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ – główny koordynator FN.

W ponad 20 projektach zaprezentowały się wszystkie wy-
działy naszej uczelni, które przygotowały mnóstwo atrakcji 
dla każdego festiwalowego gościa. Można było np. zbudować 
most z makaronu typu spaghetti, dowiedzieć się jak ukończyć 
bieg maratoński wykorzystując funkcje zarządzania, prze-
konać się, że komputer może zostać naszym osobistym tre-
nerem, czy uświadomić sobie, iż wszystkie dziedziny sportu 
czerpią pełnymi garściami z fizyki. Nie zabrakło licznych kon-
kursów i zabaw dla najmłodszych. Łączyły się różne dziedziny 
nauki i sportu. Matematycy zaprosili na podchody, humaniści 
sięgnęli do historii olimpiad i antycznych sportów. Pokazano 
też na żywo, jak drukowane są na drukarce 3D systemy sta-
bilizacji. Ponadto można było raczyć się ożywczymi naparami 
i sprawdzić, które rośliny są najbardziej „energodajne” czy 
zasięgnąć porad na temat zdrowego odżywiania się i diety. 
Udzielane były także porady prawne. 

Bardzo liczną rzeszę odwiedzających zgromadził namiot 
pomiarowy W dobrej kondycji z RPO. Można się było tam 
poddać pomiarom, m.in.: składu ciała, antropologicznemu, 
otłuszczenia, dynamometrycznemu siły kończyn dolnych na 
platformie, pomiarowi siły ręki, skoczności, równowagi/koor-
dynacji czy pomiarowi wydolności.

Środek stadionu przyciągał natomiast mini-meczami. Po-
wstała specjalna strefa AZS-u, gdzie rozegrane zostały mecze 
m.in. w piłkę ręczną, siatkówkę, piłkę nożną, rugby czy roz-
grywki w boccię. Dla najmłodszych przygotowano specjalny 
tor przeszkód.

Na festiwalowej scenie zaprezentowali się studenci Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, którzy trenują przeróżne dyscy-
pliny sportowe i mają w nich wielkie osiągnięcia (m.in. taniec 
towarzyski, rock’n’roll akrobatyczny, skoki na trampolinie czy 
sztuki walki), a także zaprosili do maratonu ZUMBY. 

Nie zabrakło wykładów otwartych. O Aspektach prawnych 
dopingu w sporcie mówił dr Piotr Jóźwiak, wiceprezydent 
Leszna, który przyjechał do Zielonej Gry na zaproszenie Wy-
działu Prawa i Administracji UZ. Natomiast o Zdrowiu seksu-
alnym Polaków opowiadał prof. Zbigniew Izdebski z Wydziału 
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ.
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10. Ewelina Kamczyk
11. Anna Gawrońska
12. Paulina Zawiślak

W niedzielę, od samego rana trwały prace związane z przy-
gotowaniem namiotowego miasteczka. Tym razem, po raz 

Jak co roku można było wziąć udział w Turnieju Szachowym 
o Puchar Rektora UZ i obejrzeć wystawę Fotografia – ruch 
uchwycony.

Równolegle do działań prowadzonych na stadionie swo-
je podwoje otworzyła Biblioteka Uniwersytecka (Biblioteka 

zdrowo na sportowo z Regionalnym Programem Operacyj-
nym) zapraszając do sportowych zmagań na zakurzonych 
szpaltach, bibliotecznego domina czy bibliotecznego toru 
przeszkód. Zwieńczeniem dnia w bibliotece był koncert Trio 
Monczak pt. MOZART PLUS BACH I PAGANINI.

Tegoroczny, dwunasty już Festiwal Nauki, przeszedł do hi-
storii. Po pozytywnych opiniach docierających do nas, może-
my chyba nieśmiało stwierdzić, iż był on udany. Zmiana loka-
lizacji imprezy okazała się trafiona. Frekwencja była wysoka, 
co oznacza, że nie miejsce, a to co chce się zaprezentować, 
tak naprawę gromadzi publiczność. Sam stadion bronił się 
swoim pięknem, otaczająca zieleń nastrajała do piknikowa-
nia. A były ku temu warunki, bowiem można było i zjeść coś 
na ciepło i wypić coś chłodnego. W niedzielę pojawiły się całe 
rodziny, które dojeżdżały nie tylko własnymi samochodami, 
ale też specjalnie uruchomionym, na ten dzień, autobusem 
MZK oraz rowerzyści.

Jako że tegoroczny festiwal trwał trzy dni, nie można za-
pomnieć o poniedziałku, który tradycyjnie już pod hasłem 
Wydziały zapraszają gromadzi przedszkolaków i uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego naszego 
województwa. W pokazy i warsztaty na wydziałach zaanga-
żowanych jest bardzo wiele osób. Dzień ten wbił się tak moc-
no w świadomość uczniów i nauczycieli, że nigdy nie mamy 
obaw o frekwencję uczestników. I tak też było w tym roku. 
Uniwersytet Zielonogórski na moment stał się areną dla naj-
młodszych, chcących chłonąć wiedzę akademicką. 

Również w poniedziałek odbyło się uroczyste podsumo-
wanie konkursu „Kilometry dla zdrowia” zorganizowanego 
przez Uniwersytet Zielonogórski w ramach Festiwalu Na-
uki. Był on adresowany do uczniów ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Mieli oni pokonać dystans co naj-
mniej 15 km dowolnym sposobem i udokumentować to na 
filmie. Zwycięzcą okazali się uczniowie z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych z Żar, którzy w nagrodę pojadą na wyciecz-
kę do Wrocławia. Wyróżnienia przyznano uczniom z I Li-
ceum Ogólnokształcącego z Dzierżoniowa oraz Gimnazjum 
nr 6 z Zielonej Góry.

Festiwal Nauki nie miałby takiego wydźwięku, gdyby nie za-
angażowanie osób, przy nim współpracujących. Tak naprawdę 
prace zaczęły się jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Po wy-
borze tematu, na dobre zabraliśmy się do działania. Koordy-
natorzy wydziałowi zaczęli gromadzić propozycje projektów, 
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z jakimi chcieli się zaprezentować przedstawiciele poszcze-
gólnych wydziałów uczelni. Przygotowane pokazy i warsztaty 
dotyczyły dwóch dziedzin – zgodnie z hasłem Festiwalu – spor-
tu i zdrowia. Wszyscy wyszli z niego obronną ręką.

I tak oto XII Festiwal Nauki pod hasłem Sport. Na zdrowie! 
zakończył swoją kolejną odsłonę. Nie doszedłby do skutku, 
gdyby nie praca wielu osób. 

Szczególne podziękowania należą się Klubowi Uczelnia-
nemu Akademickiego Związku Sportowego UZ z dyrektorem 
Markiem Lemańskim na czele, Katedrze Wychowania Fi-
zycznego i prof. Ryszardowi Asienkiewiczowi oraz Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz jego kierownikowi dr. 
Tomaszowi Grzybowskiemu oraz panu Jackowi Sajnógowi za 
stworzenie drużyny UZ. Wielkie ukłony i ogromne dzięki dla 
dr Ewy Skorupki z KWF za ogromny wkład w organizację im-
prezy, zaangażowanie, pozytywne nastawienie i nie znikający 
z twarzy uśmiech!

Na ostatniej prostej z pomocą przyszli też studenci Uni-
wersytetu Zielonogórskiego (przedstawiciele różnych wy-
działów), na których w takich momentach możemy zawsze 
liczyć! Dziękujemy też Działowi Zaopatrzenia za trud przy-
gotowań i organizację pracy oraz pracownikom Biura Za-
rządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni.

Warto zaznaczyć, że osób biorących udział w przygo-
towaniu i przeprowadzeniu Festiwalu było ponad 300!!!

Festiwal Nauki za nami. Chwila na złapanie oddechu i za-
bieramy się znów do pracy.

Tegoroczną edycję Festiwalu zorganizował: Biuro Prorekto-
ra ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Dział Nauki, Biuro Pro-
mocji, Katedra Wychowania Fizycznego, Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany Akademickiego 
Związku Sportowego.                            

Małgorzata Ratajczak-Gulba
Biuro Promocji UZ

Od czasu ubiegłorocznego Otwartego Turnieju Szachowego 
o Puchar JM Rektora UZ w świecie szachów miało miejsce kilka 
ważnych wydarzeń. Do najważniejszych można zaliczyć Mecz 
o Mistrzostwo Świata w Szachach rozegrany w listopadzie 2014 
r. pomiędzy obrońcą tytułu Magnusem Carlsenem z Norwe-
gii i pretendentem Viswanathanem Anandem z Indii. Zakwa-
lifikowanie się Ananda do udziału w tym meczu było bardzo 
dużą niespodzianką, ponieważ w roku 2013 Carlsen odebrał 
mu tytuł mistrza świata w szachach. Do ciekawostek można 
zaliczyć uczestnictwo w sztabie doradców Ananda dwóch Po-
laków: Radosława Wojtaszka oraz Grzegorza Gajewskiego. 
Oprócz Polaków w sztabie Ananda znalazł się także hinduski 
arcymistrz Krishnan Sasikiran. W sztabie Magnusa Carlsena zna-
lazł się norweski arcymistrz Jon Ludvig Hammer oraz duński 
Peter Heine Nielsen. Fundusz nagród w tym meczu wynosił 1 
mln $. Mecz odbył się w wiosce olimpijskiej w Soczi, a pierwsza 
partia została rozegrana 8 listopada 2014 r. W pierwszej partii 

Anand nieco zaskoczył Carlsena przygotowaniem debiutowym. 
Anand w debiucie znalazł ciekawą możliwość kontynuacji gry, 
przez co wywarł sporą presję na Carlsenie. Ten jednak w swoim 
stylu wykazał się dużym spokojem i doprowadził do remisu. 
XXV rocznicę upadku muru berlińskiego Anand uczcił wyborem 
„berlinki”. Pomimo dobrego początku, partię kontynuował nie-
najlepiej i w konsekwencji przegrał. Na konferencji prasowej 
na pytanie: „Czy po tej partii zmienisz podejście do meczu?”, 
Anand odpowiedział: „Jeśli pytasz, czy mam grać lepiej niż 
dziś, to odpowiedź brzmi TAK”. Kolejna partia była lekcją po-
kazującą, jak wcześniejsze przygotowanie może wpłynąć na 
wynik rozgrywki. Anand wykonał ponad 24 posunięcia, które 
opracował podczas przygotowań do tego meczu. W rezultacie 
wygrał tę partię doprowadzając do remisu. Czwarta partia me-
czu, to obrona sycylijska, która zakończyła się remisem. Pią-
ta partia, to obrona hetmańsko-indyjska zakończona również 
remisem. Piąta partia to ponownie obrona sycylijska, w któ-

iii otwarty turnieJ szachowy  
o Puchar JM rektora uz


