
Zaproszenie

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na 26 odsłonę Poznańskiego Festiwalu Nauki 
i Sztuki. W tym roku, motyw przewodni Festiwalu brzmi: „Śmiało, odkrywaj świat”! Naszą 
intencją jest wspólne odkrywanie wiedzy zarówno z zakresu dyscyplin naukowych, 
jak i artystycznych. Aby tego dokonać, zaplanowane zostało ponad 500 wydarzeń, które 
zostaną przeprowadzone w dniach 15.05 – 20.05.

Wydarzenia te będą miały formę wykładów, warsztatów, wystaw, wycieczek oraz wielu 
innych. Liczymy, że dzięki temu młodzi Uczestnicy będą mieli szansę wybrać ten rodzaj 
aktywności, który najbardziej Im odpowiada. Przekonamy się, między innymi, jak 
wykonuje się leki recepturowe, jakie są ekologiczne alternatywy dla plastików, a nawet jak 
kreatywność wpływa na nasze zdrowie. Co więcej, będzie możliwość wzięcia udziału 
w warsztatach tańca musicalowego, zbadania składu swego ciała, a także spróbowania 
swoich sił w tłumaczeniu konferencyjnym. Chcielibyśmy, żeby tym sposobem Uczniowie 
rozszerzyli wiedzę zdobywaną w murach szkoły o dodatkowe informacje i umiejętności. 
Wyrażamy nadzieję, że festiwalowa atmosfera dobrej zabawy będzie temu sprzyjać.

W tegorocznej edycji, większość wydarzeń odbędzie się stacjonarnie. Jako organizatorzy, 
zdajemy sobie sprawę, że w świetle różnorakich szczególnych potrzeb, może stanowić to 
utrudnienie. Wobec tego, w opisie wydarzeń znajdzie się wzmianka o dostępności architek-
tonicznej danego budynku. Wierzymy, że ułatwi to Państwu i Uczniom wygodne oraz 
intuicyjne korzystanie z przestrzeni. Dla tych, którzy jednak z różnych powodów nie będą 
mogli być z nami na miejscu, planujemy kilka wydarzeń online.

Cały program będzie umieszczony na stronie Festiwalu www.festiwal.amu.edu.pl/programy/. 
Dzięki temu, można będzie łatwo zapoznać się z ofertą wydarzeń, a ponadto dokonać 
obowiązkowej rejestracji i rezerwacji miejsc, jeżeli będzie taka potrzeba. Niemniej, wstęp na 
wszystkie zajęcia jest bezpłatny.

Inauguracja Festiwalu, wraz z transmisją online, będzie miała miejsce 15 maja o godz. 12:00 
w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. Na zakończenie zaś, zapraszamy 
Państwa na koncert finałowy w Auli Akademii Muzycznej, który odbędzie się 20 maja.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej
https://festiwal.amu.edu.pl  oraz mediów społecznościowych
https://www.facebook.com/PFNiS wraz z https://www.instagram.com/pfnis, 
gdzie można dowiedzieć się więcej o Festiwalu, a także poznać wiele ciekawostek 
ze świata nauki i sztuki.

    Serdecznie zapraszamy!

    Organizatorzy


