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Kraków – warto wiedzieć

Z uczelni na Rynek Główny
„Teoria – Poznanie – Doświadczenie”, takie było
hasło tegorocznej edycji Festiwalu Nauki w Krakowie, który odbywał się w czasie od 9 do 12 maja br.
Patronem wydarzenia był Jan Józef Ignacy Łukasiewicz. Głównym koordynatorem Festiwalu był po raz
kolejny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.

– Festiwal Nauki trwa cały rok w uczelniach i insty
tucjach naukowych Krakowa, a tylko przez trzy dni w roku
naukowcy i studenci wychodzą na Rynek Główny, aby
pokazać swoje osiągnięcia – powiedziła „PAUzie Aka
demickiej” prof. Krystyna Koziec, prorektor UR, przewod
nicząca komitetu organizacyjnego Festiwalu. – Rola FN
zmieniała się przez te 12 lat, pierwsze dwa festiwale
odbywały się w rejonie ulicy Jagiellońskiej. Był to dobry początek. Z czasem coraz więcej uczelni chciało się
do tej inicjatywy przyłączyć i w kwartale uniwersyteckim
zaczęło brakować miejsca. Podjęto decyzję o przeniesieniu Festiwalu na Rynek. Jednocześnie przyjęto formułę
podwójnego święta: festiwalu nauki – w uczelniach i insty
tucjach naukowych (wykłady, seminaria, wystawy), i fes
tynu – w namiotach na Rynku. Tutaj rozpoczyna się rola
edukacyjna, promocyjna, a przede wszystkim zdolność
nawiązywania kontaktów, nowe pomysły, czasem szalone.
Wraz z upływem czasu i rosnącym zainteresowa
niem, włączały się w jego organizację i sponsoring: Urząd
Miasta, Urząd Marszałkowski, instytucje samorządowe,
kuratorium małopolskie, a honorowy patronat objęła mi
nister Barbara Kudrycka.
Przypomnijmy, iż pierwszy Festiwal Nauki w Kra
kowie zorganizował Uniwersytet Jagielloński w trakcie
Jubileuszu 600-lecia odnowienia uczelni. Po Uniwersyte
cie Jagiellońskim głównym organizatorem była Akademia
Górniczo-Hutnicza (2005–2007), a po niej Politechnika
Krakowska (2008–2010). Od 2011 r. funkcję koordyna
tora objął Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.
Panele dyskusyjne, prezentacje, warsztaty, wycieczki,
występy, spektakle i wiele innych atrakcji czekało na wszyst
kich, którzy odwiedzili tegoroczny, dwunasty z kolei Fes
tiwal Nauki w Krakowie. Wydarzenie co roku przyciąga
tłumy odwiedzających. Wśród nich są zarówno miesz
kańcy Krakowa, jak i turyści.

– Zakończony festiwal oceniam bardzo pozytywnie
– mówi prof. Krystyna Koziec. – Przygotowania rozpoczęły się we wrześniu 2011 r., odbyliśmy wiele spotkań
z wszystkimi partnerami, ustalano program, napisano grant,
który finansowo zabezpiecza w dużej mierze koszty i został zaakceptowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sponsorzy także dopisali. W tym roku
było kilka nowych pomysłów, dopisała pogoda i studenci,
a także odwiedzający – starałam się policzyć i z dużym
prawdopodobieństwem można powiedzieć, iż było ich
ponad 70 tysięcy, osób w różnym wieku i z różnych krajów. Nie było przykrych incydentów, rozdaliśmy mnóstwo
ulotek promujących uczelnie, odbyła się debata naukowa
„Biotechnologia na co dzień”, był maraton chórów i konkurs
chórów w Filharmonii. Festiwal rozpoczęto artystycznie
(Akademia Muzyczna) i takoż zakończono (PWST). W prze
ciągu miesiąca ukaże się specjalny album dokumentujący tegoroczny Festiwal, a fundusze na jego wydanie
pozyskał Uniwersytet Rolniczy w ramach konkursu prowadzonego przez Urząd Miasta i PAU.
Współorganizatorami XII Fes
tiwalu Nauki w Krakowie (obok Uni
wersytetu Rolniczego) byli: Akade
mia Górniczo-Hutnicza im. Stanisła
wa Staszica, Akademia Muzyczna,
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki, Akademia Wychowania Fi
zycznego im. Bronisława Czecha,
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henry
ka Niewodniczańskiego PAN, In
stytut Katalizy i Fizykochemii Po
wierzchni im. Jerzego Habera PAN,
Krakowska Akademia im. Andrze
ja Frycza Modrzewskiego, Pań
stwowa Wyższa Szkoła Teatralna
im. Ludwika Solskiego, Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościusz
ki, Uniwersytet Ekonomiczny, Uni
wersytet Jagielloński, Collegium Medicum UJ, Uniwer
sytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej oraz – po raz pierwszy
– Akademia Ignatianum.
W Festiwalu udział wzięły także instytucje zapro
szone: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Inży
nierii Miejskiej, Ogród Doświadczeń, Instytut Botaniki
im. Władysława Szafera PAN, Austriacki Konsulat Gene
ralny w Krakowie, Instytut Francuski w Krakowie, British
Council, Włoski Instytut Kultury w Krakowie oraz teatr
Groteska.
Festiwal Nauki współfinansowały: Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Marszałkowski Wojewódz
twa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa, ABB Sp. z o.o.,
Polski Zakład Ubezpieczeń PZU SA, Bank BPH, Orlen Oil
Sp. z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.
Sponsorem Głównym było Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA.
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