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Bardziej międzynarodowo, bardziej POP, bardziej (radio)aktywnie – ŚFN taki sam, a
jednak trochę inny. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE już na dobre wpisał się w
kalendarz wydarzeń odbywających się zimą w stolicy województwa śląskiego. Czwartą
edycję ŚFN zaplanowano na 25–27 stycznia 2020 r., czyli o dwa tygodnie później niż
przed rokiem. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i jego liderem od początku jest
Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Trzecia odsłona ŚFN przyciągnęła do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w
Katowicach – areny zasadniczej część festiwalu – aż 35 tysięcy osób, kilka kolejnych tysięcy
śledziło przebieg wydarzenia za pośrednictwem transmisji internetowej. Dane te potwierdzają
tylko, że zapotrzebowanie na taką formę prezentowania i przybliżania nauki jest w naszym
regionie ogromne.

Już teraz Śląski Festiwal Nauki KATOWICE jest największym w Polsce wydarzeniem o
charakterze popularyzującym naukę w kategorii tych odbywających się w jednym miejscu i pod
dachem. W ramach czwartej edycji organizatorzy festiwalu postanowili ponownie skorzystać ze
sprawdzonego modelu. 4. ŚFN KATOWICE rozpocznie zatem po raz kolejny sobotnia
uroczysta gala otwarcia w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, a w niedzielę i
w poniedziałek na rzecz festiwalu zostanie zagospodarowana praktycznie cała ogromna
powierzchnia gmachu MCK.

W programie inauguracji znajdzie się spektakl Radiance: The Passion of Marie Curie. Sztukę o
życiu i pracy Marii Skłodowskiej-Curie napisał amerykański aktor Alan Alda. W Polsce znamy
go przede wszystkim z roli Sokolego Oka Pierce’a w bardzo popularnym w latach 90. serialu
komediowym M*A*S*H. Należy jednak pamiętać, że jest to laureat nagród Emmy i Złotego
Globu, a także – co może być dość zaskakujące – popularyzator nauki.

26 stycznia organizatorzy zapraszają do MCK szczególnie rodziny z dziećmi, grupy znajomych i
osoby indywidualne. Program poniedziałku 27 stycznia, pierwszego dnia szkolnego po powrocie
z ferii zimowych, układany jest z myślą o szkolnych grupach zorganizowanych.
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Na pewno 4. ŚFN KATOWICE nabierze o wiele bardziej międzynarodowego charakteru, a to ze
względu na bardzo liczną reprezentację gości zagranicznych. Czterech z nich będzie miało
status gościa specjalnego (w kolejności alfabetycznej): austriacki pisarz science fiction Marc
Elsberg (którego najnowsza powieść zatytułowana Chciwość ukazała się w tym roku),
amerykański astronom i popularyzator nauki Seth Shostak (m.in. były dyrektor Instytutu SETI
zajmującego się poszukiwaniem inteligencji pozaziemskiej), Brytyjczyk Daniel Tammet (sawant
obdarzony ponadprzeciętnymi umiejętnościami arytmetycznymi i językowymi, aktualny
rekordzista Europy w recytowaniu z pamięci rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi) oraz
amerykański inżynier lotniczy i pisarz Robert Zubrin (propagator idei kolonizacji i eksploracji
Marsa). Ponadto do Katowic przyjadą m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionych festiwalu nauki z
Wielkiej Brytanii i Szwecji.

4. ŚFN KATOWICE to także powrót do wyjątkowych pokazów naukowych w sześciu obszarach
wiedzy (przyroda, nauki ścisłe, nauki techniczne, nauki humanistyczno-społeczne, medycyna i
zdrowie, sztuka), które odbywają się na liczącej ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych sali
wielofunkcyjnej MCK. To tam można będzie spotkać się z naukowcami i zachwycić się efektami
ich pracy. Przed rokiem wyjątkowe miejsce wśród stref specjalnych przyznano kosmosowi –
stąd obecność w Katowicach m.in. Nicole Stott oraz Mirosława Hermaszewskiego – pierwszego
i wciąż jedynego Polaka, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej. Tym razem organizatorzy
4. ŚFN KATOWICE chcą zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie elektromobilności i to jej
poświęcą specjalną strefę w MCK.

W ramach festiwalu sprawdziła się również strefa OFF Science i odbywający się w niej
Przegląd Garażowych Wynalazków. Organizatorzy postanowili zaproponować więc kolejny
element poszerzający festiwalową formułę – konkurs POP Science ma honorować
popularyzatorów nauki. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach: wideoblog,
blog lub strona internetowa, audycja radiowa lub podcast, naukowiec z instytucji działającej w
naszym województwie oraz mieszkaniec naszego województwa.
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