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Odkryj Wodociągi!
26-27 stycznia 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach już po raz
czwarty odbędzie się Śląski Festiwal Nauki. To obecnie jedno z największych wydarzeń
popularnonaukowych w kraju i Europie. Wśród wystawców nie zabraknie Katowickich
Wodociągów.
W tym roku Spółka hasłem „Odkryj to!” zachęca odwiedzających do odkrycia kilku ciekawostek
technicznych. Będzie można zobaczyć różne modele zabytkowych saturatorów oraz poznać ich budowę i
zasadę działania. Z jednego z nich dla spragnionych serwowana będzie woda prosto z kranu, do picia
której Katowickie Wodociągi zachęcają w ramach akcji „Kranówka Katowicka. Szluknij sie z kokotka!” Na
stanowisku Spółki będzie też można zobaczyć samochód wyposażony w bardzo nowoczesną kamerę
służącą do inspekcji sieci. Ci, którzy zechcą stać się operatorem kamery będą mieli szansę odkryć co
można zobaczyć we wnętrzu trzymetrowej rury, specjalnie przygotowanej na potrzeby pokazu.
W tym roku 4. Śląski Festiwal Nauki to ponad sto pięćdziesiąt stanowisk pokazowych, dziesiątki
wykładów, warsztatów i spotkań z interesującymi ludźmi ze świata nauki i nie tylko. Oficjalnie wydarzenie
wystartuje w sobotę 25 stycznia uroczystą galą w Teatrze Śląskim, podczas której zaprezentowany
zostanie spektakl „Radiance: The Passion of Marie Curie” w reżyserii Alana Aldy, opowiadający o
naukowej pasji genialnej polskiej zdobywczyni dwóch Nagród Nobla.
Główne atrakcje i aktywności festiwalu będzie można zobaczyć w niedzielę i poniedziałek (26 i 27 stycznia
2020r.) w Międzynarodowym Centrum Kongresowego w Katowicach. To właśnie tam znajdą się
stanowiska z różnych obszarów wiedzy - nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk
humanistyczno-społecznych, medycyny i zdrowia oraz sztuki oraz debiutująca w ramach ŚFN strefa
elektromobilności, strefa sportu i strefa e-sportu, a także strefa dziecka.
Podobnie, jak podczas poprzednich edycji wydarzenia nie zabraknie gości specjalnych z kraju i zagranicy.
Pojawią się wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury. Naukowcy i popularyzatorzy z krajowych
uczelni w wyjątkowy sposób zaprezentują swoją działalność. Organizatorzy zaprosili także
popularyzatorów między innymi z World Science Festival z Nowego Jorku, Edinburgh Science Festival,
Cheltenham Science Festival, Northern Ireland Science Festival, Vetenskapsfestivalen Gothenburg.
O międzynarodowym charakterze kolejnych edycji świadczy też fakt, że Śląski Festiwal Nauki został
zgłoszony i przyjęty do sieci European Science Engagement Association, w ramach której będzie
promowany. ŚFN został również wyróżniony „Złotą różą” czyli pierwszą nagrodą dla najlepszej akcji
marketingowej wśród wydarzeń popularnonaukowych podczas konferencji EUPRIO (European Association
of Communication Professionals in Higher Education).

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE to obecnie jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju
i Europie. Podczas ostatniej edycji zaproponowano kilkaset atrakcji naukowych, a wśród nich: 153
stanowiska pokazowe, 116 wykładów i 142 warsztaty, ponad 79 różnorodnych wydarzeń na 3 scenach w
Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Za prezentowanie różnych oblicz nauki odpowiedzialnych było
ponad 1400 wystawców i ponad 250 prelegentów i wykładowców. 3. edycję ŚFN odwiedziło w ciągu
dwóch dni w MCK ponad 35 tysięcy uczestników. Dotychczasowe edycje przyciągnęły już ponad 100
tysięcy osób.
Wstęp na teren Śląskiego Festiwalu Nauki jest darmowy. W niedzielę impreza odbywa się w godz. od
10.00 do 19.00, w poniedziałek w godz. od 8.00 do 18.30.

