
Wielka feta na nowym stadionie 
P^tek. 13 czerwca. godz. 13. 
To nie b ^ i e pechowy dzieh 
dia mHo^ikow wiedzy. Zaczy-
najq siQ zapisy na XI edycj^ Lu-
b e b k i ^ Festiwalu Nauki. 

llonaLec 
i.lec@kurierlubelski.pl 

W tym roku do udziahi w festi
walu zgioszono ponad 1200 
projektow. - Lista atrakcji nie 
jest jeszcze zamkni^ta. Na ak-
ceptacj^ czeka okolo lOO roz-
nych projektow - zaznacza dr 
Matgorzata Ciosmak z Politedi-
nikiLubelskiej. 

Do tej pory najwi^ej projek
tow zglosil KUL (414), Uniwer-
sytet Medyczny (230) oraz 
UMCS (203). Festiwal b^dzie 
odbywal si^ w Lublinie oraz 
rownoczesnie w: Pulawadi, Za-
mosciu, Tomaszowie Lubel-
skim, Stalowej Woli, D^blinie 
i Chebnie. Na uczestnikow cze
ka ok. 65 tysi^cy miejsc. 

Zabawa rusza juz 20 wrzes-
nia o godz. 18 w auli Wschod-
niego Innowacyjnego Centrum 
Architektury PL. Nast^pnego 
dnia w godz. 10-16 dla miesz-
kancow przygotowano Piknik 
Naukowy, ktory nie odb^dzie 
si^ tym razem na pi. Litewskim. 
Wszystkie stoiska zostan^ ulo-
kowane na plycie nowego sta-
dionu przy u l . Krochmalnej 
(dojazd bezptatnymi autobusa-
m i komunikacji miejskiej). 

Na gosci czeka ok. 80 roz-
nych projektow. Wsrod nich 
m . i n . prezentacja Wyzszej 
Szkoly Oficerskiej Sil Powietrz-
nych w D^blinie, nauka j^zyka 
francuskiego poprzez piosenki, 
darmowy masaz, mecz p i l k i 
noznej mi^dzy Politechnik^ Lu-
belsk^ a Politechnik^ tuck^, po-
kaz szermierki historycznej 
oraz plenerowe warsztaty ma-
larskie. 

downymorganizatorem X I 
LFN jest w t y m roku Politech-
nika Lubelska. • 

Prajekty: 
# Poznaj swoje cialo - anatomia 
ifizjologia (20 miejsc) 
# Rozne zwierz^t rozmowy (30 
miejsc) 
# Adwokat diaWa. Po co nam 
adwokaci? (60 miejsc) 
# Fascynuj^cy swiat bakterii (20 
miejsc) 
# Jak zajrzec do wn^trza rosliny? 
(150 miejsc) 
# Paj^ki - stereotypy a rzeczywi-
stosc (240 miejsc) 
# Matematyka i fizyka baniek 
mydlanych (50 miejsc) 
# Roboty w akcji (80 miejsc) 
# Stan przed kamer^ (160 miejsc) 
# Swiat zmystow (40 miejsc) 
# Tajemnicze stonce (50 miejsc) 
# Usmlech naszych pupili (80 
miejsc) 
# W^drowkizdinozaurami (100 
miejsc) 
# WrogwPRL (25 miejsc) 

XILFNwIioEbach: 
# 1216 projektow w 2200 edy-
cjach (lista projektow nie jest jesz
cze zamkni^ta) 
# festiwal odb^zie si^ w ponad 
100 obiektach i 500 salach 
# w trakcie pikniku naukowego 
przygotowano ok. 80 projektow 
# wszystkie edycje b^d^ trwaly 
ok.3100godzin 
# studenci zgtosili ponad 100 pro
jektow 
# osoby zaangazowane w organi-
zacj§ festiwalu: koordynatorzy 
wydzialowi - 57 osob, koordynato-
rzyjednostek (uczeini etc.) - 30 
osob. kierownicy projektow - ok. 
740osob. wspoforganizatorzy 
projektow - ok. 1040osob 
Szczegotowe informacje na temat 
wszystkich imprez znajd^ Pah-
stwo na stronie intemetowej XI 
Lubelskiego Festiwalu Nauki: 
www.festiwal.lublin.pl. 


