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11 stycznia 2019 roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego włącza się już ósmy raz w
ogólnopolską akcję Noc Biologów, organizowaną przez wydziały przyrodnicze w całej Polsce. Nadchodząca, VIII
edycja Nocy Biologów w Katowicach odbędzie się pod hasłem Żywa energia. Rozpoczyna ona edukacyjny
maraton w Katowicach, połączony z 3. Śląskim Festiwalem Nauki KATOWICE. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął Dyrektor Generalny 3. Śląskiego Festiwalu Nauki, prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor
ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego.
Uroczysta inauguracja Nocy Biologów rozpocznie się o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska w Katowicach przy ulicy Bankowej 9. Uświetni ją występ Chóru Szkolnego Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Będzinie. Wykład inaugurujący VIII Noc Biologów w Katowicach wygłosi dr Marcin
Lipowczan, bioﬁzyk. Dowiemy się ile energii potrzebuje człowiek żeby przeżyć, a ile do korzystania ze zdobyczy
cywilizacyjnych. Czy padnie odpowiedź na pytanie skąd pozyskujemy energię i czy może jej zabraknąć?
Gościem specjalnym inauguracji będzie Marcin Jałowy z TVP Katowice, który zaprosi nas za kulisy programu
EKOAGENT.
Po inauguracji zainteresowani zaproszeni zostaną do sal i laboratoriów w obu budynkach Wydziału (ul. Bankowa 9, ul. Jagiellońska 28), gdzie będą mogli wziąć udział w zajęciach
laboratoryjnych, warsztatach i pokazach. W programie znajdą się także interesujące wykłady, między innymi o energii wykorzystywanej przez ptaki podczas ich wędrówek i przyrodzie
obszarów geotermalnych Islandii. Na uczestników czekają quizy i konkursy z nagrodami. Żywą energię będzie można odczuć podczas Nocy Biologów także dzięki wsparciu Partnerów i
Sponsorów, do grona których zalicza się także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.
Po wyczerpujących zajęciach odpocząć będzie można w BIO – kawiarenkach, gdzie czekać będzie ciasto marchewkowe i krzepiąca herbatka, a także odkrywać labirynty korytarzy w
budynku przy ul. Jagiellońskiej 28, aby dotrzeć do eksponatów trzech wystaw. Dodatkowymi atrakcjami będą: porady dietetyka (ul. Bankowa 9) i możliwość zbadania wzroku (ul.
Jagiellońska 28).
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