V Noc Biologów
Zabawy cebulą, elektroforeza w mydelniczce, poszukiwanie aktywnych związków roślin
leczniczych, życie roślin w skali mikro i makro, to jedynie zapowiedź piątej, jubileuszowej Nocy
Biologów, która odbędzie się na naszym Wydziale już 15 stycznia 2016 roku od godziny 15:00
do 24:00.
Rozbudowany, bogaty program imprez pozwoli naszym uczestnikom odkryć tajniki szeroko
pojmowanej biologii. Dowiesz się, co żyje w naszych trawnikach, udasz się na „Kopalniane safari”,
odkryjesz, że wojna płci nie jest udziałem jedynie naszego gatunku. Poczujesz się jak prawdziwy
przyrodnik: „W Eksperymentatorium Przyrodnika doświadczysz na własnej skórze, że nawet
najbardziej niewyobrażalne rzeczy są wykonalne. Będzie się paliło, będzie wybuchało, będzie się
dymiło – podejmiesz wyzwanie?”.
Poszukujących mocniejszych wrażeń zaciekawią polecane przez nas opowieści o „Morderstwach
sprzed wieków” oraz „Czy należy bać się kleszczy?”. U nas poczujesz się jak doktor Temperance
Brennan doświadczając pracy antropologa czy doktor Dolittle odkrywając „Meandry salamandry”
lub „Pożyteczne gatunki owadów”.
Wszystkie zaplanowane imprezy odbędą w laboratoriach i salach wykładowych:
•
•
•
•
•

Instytutu Biologii Eksperymentalnej, ul. Kanonia 6/8 oraz ul. H. Sienkiewicza 21,
Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. H. Sienkiewicza 21
Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, ul. S. Przybyszewskiego 63/77,
Katedrze Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, ul. S. Przybyszewskiego 63/77,
Katedrze Biologii Człowieka, ul. Kuźnicza 35.

Czy czeka nas apokaliptyczna „World War Z”, czy grzyby oddziałują negatywnie na człowieka, czy
wszystkie bakterie są straszne i trzeba się ich obawiać, czy mikroskopia elektronowa działa w
służbie biologii i medycyny? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielą każdemu z Was
naukowcy Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego właśnie w piątek 15
stycznia 2016 roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tajemniczym światem
biologii, młodych przyrodników i tych nieco dojrzalszych, indywidualnie i w
zorganizowanych grupach. Nie może zabraknąć tam również Ciebie!
Szczegółowy program znajduje się na ogólnopolskiej stronie Nocy Biologów
WSTĘP WOLNY!
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