
Festiwal Nauki i Sztuki w 
Siedlcach 

1999 – 2015 …  

dr Ryszard Kowalski 
Instytut Biologii 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia.  
Nauka czyni człowieka wolnym! 



W 1998 r festiwalową ideę upowszechniania wiedzy zaszczepiła w nas 

Pani Prof. dr hab. Magdalena Fikus 
Inicjatorka Warszawskiego Festiwalu Nauki 

Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN 



Dlaczego organizujemy festiwal? 
Gdyż: 

• jest to jedno z zadań uniwersytetu 

otwartego na kontakty ze 

społeczeństwem; 

• czujemy potrzebę dzielenia się wiedzą 

z innymi; 

• festiwalowe spotkania są dla nas 

inspirujące; 

• w ten sposób doskonalimy swoje 

umiejętności dydaktyczne; 

• nawiązujemy nowe kontakty i lepiej 

rozpoznajemy społeczne 

zapotrzebowanie na wiedzę … 

• lubimy to robić …, a ponadto 

przeciwdziała to popadnięciu w 

akademicką rutynę. 

 



Popularyzator – rzecznikiem prasowym nauki?! 

Popularyzator nauki ma misję 

przekazywania informacji nowych i 

sprawdzonych. Może zostać 

specyficznym „rzecznikiem prasowym 

nauki”, który z jednej strony 

„reprezentuje ją” przed społeczeństwem, 

światem gospodarki, polityki, edukacji, a 

z drugiej strony zbiera informacje o 

istniejących potrzebach i koordynuje 

przepływ tych informacji do ośrodków 

naukowo-badawczych. 

 Malczyk T.  2011 
 

Malczyk T.  2011. Kształcenie ustawiczne. Festiwal nauki jako 

instrument dyfuzji wiedzy i popularyzacji nauki. E-mentor nr 1. 

 

Prof.. Marek Żabka - 
arachnolog 



Każdy festiwal ma swoją specyfikę! My też ją mamy! 

• wykłady/prezentacje, warsztaty 
zestawione w tematyczne sesje;  

• akcentowanie tematyki 
przyrodniczej – festiwal z 
przyrodniczym kręgosłupem (UPH) 

• po każdym wykładzie możliwość 
dyskusji w kawiarence festiwalowej, 
w kręgu osób szczególnie 
zainteresowanych tematem – „oko 
w oko z profesorem”, 

• włączanie szkół z terenu Siedlec do 
współpracy programowej i 
organizacyjnej; 

 



Na festiwalu w Siedlcach nauka przeplata się ze sztuką, 
wykładom towarzyszą wystawy, konkursy, dyskusje; 

 



Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach – cechy szczególne?  

• liczne imprezy towarzyszące w 
postaci wystaw, konkursów,  
pokazów; 

• podejmowanie działań 
prośrodowiskowych: programy 
zmieniające świadomość 
ekologiczną, np. „Nie daj się 
zafoliować”, „Weź przyrodę pod 
parasol!”; 

• Publikacja festiwalowych 
materiałów, w postaci tomików 
wierszy, katalogów wystaw, 
opracowań dydaktycznych i 
popularnonaukowych; 



Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach – cechy szczególne?  

• angażowanie studentów 
zrzeszonych w kołach naukowych,  
a także licealistów i gimnazjalistów 
w roli wykładowców - „młodzi w 
nauce”; 

• do współpracy programowej i 
organizacyjnej zaangażowane są 
liczne instytucje i organizacje 
działające w regionie; 

• przygotowując program imprezy 
stawiamy na różnorodność: 
tematyczną, zapraszanych osób, 
form przekazu”.  

 



„Młodzi w nauce” 



Festiwalowe zajęcia w siedleckiej „Aleksandrii” (park miejski) 
prowadzą studenci z Koła Naukowego Historyków 



Nagroda Złotego Jacka 

Na Festiwalu Nauki i 
Sztuki w Siedlcach 
wręczane są corocznie 
„Nagrody Złotego Jacka” 
za osiągnięcia naukowe 
związane z regionem, 
fundowane przez 
Siedleckie Towarzystwo 
Naukowe; 

 



Medal Polskiej Niezapominajki 

 

Na Festiwalu Nauki i 
Sztuki w Siedlcach 
wręczane są corocznie  
Medale Polskiej 
Niezapominajki  
za działalność  
prośrodowiskową  
i edukacyjną;  

 



Szkolne Festiwale powstałe z naszej inspiracji 



Posadziliśmy  
„Popularyzatora Nauki” 

Fotogaleria Festiwalu 



Dąb „Popularyzator Nauki” 
 
Rośnie i szumem swojej korony sławi naukę, 
ludzi ją tworzących i zaangażowanych w jej 
upowszechnianie. Jest symbolem trwałości i 
długowieczności naukowych i edukacyjnych 
działań, bo takie silne geny ma ten gatunek 
drzewa. 



Zaczęło się w październiku 1999 r. od  
„bezinwazyjnego zajrzenia do wnętrza 

ludzkiego ciała”  
Prof. Wiesław Jakubowski z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Bródnowskiego 

w Warszawie. 

Dzisiejszy: Zakład Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografii 



Herbata – napój, używka, lek …? 

Prof. dr hab. Czesław Błaszak, UAM w Poznaniu –  
o herbacie wie wszystko! 

Bez herbaty wszak 
trudno jest żyć ….. 

Na festiwalach w Siedlcach 
rozmawialiśmy już o winie i 
kulturze jego spożycia, o 
czekoladzie. Rozważaliśmy 
problem „dlaczego piwo się 
pieni?”, zajadaliśmy się 
pieczonymi ślimakami.  
Degustacje przyciągają ludzi, a 
w transakcji wiązanej 
przekazujemy sporą dawkę 
wiedzy! 



Czasami w sali jest nas bardzo dużo! 



Czasami jest nas bardzo dużo! 

 



A czasami bardzo mało! 



Mikrochirurg, miłośnik Biebrzy 

Dr Paweł Świątkiewicz, UM w Białymstoku 



dr Zbigniew Nawrat 
Dyrektor Instytutu Protez Serca  
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu 

Polska droga do serca 
 
 



Dr Leszek Marek Krześniak w kawiarence festiwalowej – 
medycyna naturalna 



Jadalne czy trujące? 

Wystawa grzybów – fotogaleria Festiwalu 
„Puszczańskie rarytasy” – wystawa grzybów nadrzewnych 
(Białowieski PN) 



Śp. Dr Krzysztof Kmieć 

Fotogaleria Festiwalu 

Wystawy edukacyjne 

Wystawa exlibrisów Krzysztofa Kmiecia 



„Zielnik lekarski” 



Jerzy Owsiak 



Promujemy zdrowie,  
I uczymy jak ratować życie! 







Fotogaleria Festiwalu 

Festiwalowa 
konferencja 
poświęcona 
transplantacjom 
organów 



Fotogaleria Festiwalu 

Festiwal sprzyja rozmowom i kontaktom osób z różnych środowisk 

Prof. Jan Madey 

Mariusz 
Szabłowski, 
kanclerz 
Collegium 
Mazovia 

Dr Leszek 
Gadomski, rektor 
Collegium 
Mazovia 

Mirosław 
Symanowicz, 
prezydent 
Siedlec 



Nauka scala 
rodziny! 



Fotogaleria Festiwalu 

Nauka łączy pokolenia! 



Nauka czyni człowieka wolnym! 



Festiwalowy Uniwersytet Dziecięcy 

Nauka scala rodziny! 
Spotkanie z pisarką książek dla dzieci Marią Letki 



Festiwal motywuje, uaktywnia, 
rozbudza ciekawość … 



Czasami bywa wybuchowo!!! Tam gdzie wyzwalają się emocje 
lepiej się zapamiętuje. 



Bywają także słodkie chwile! 



Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach zachęca do uczestnictwa w kulturze i udziału w 
tworzeniu kultury! 



Zachęcamy do słuchania muzyki i fotografowania! 



Uświadamiamy, jak ważna jest dbałość o 
zdrowie, piękny wygląd i higiena! 



Przekonujemy do prowadzenia spokojnego trybu 
życia i celebrowania posiłków. 



Zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu i uczenia się przez obserwację 



Promujemy produkty wpływające na zdrowie i odporność organizmu 



Pozwalamy, aby uczestnicy poeksperymentowali, dotknęli, 
spróbowali! 



Te miny wszystko wyjaśniają! Nauka jest ciekawa, a odkrywanie nowego pasjonujące! 
Czy taka jest polska szkoła??? Na szczęście odbywają się Festiwale Nauki! 





Wpisy w pamiątkowej księdze  



Wpisy w pamiątkowej 
księdze   



Dziękuję za możliwość wystąpienia przed Państwem 
i zaprezentowania siedleckiego Festiwalu łączącego naukę ze sztuką 


