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"CZEGO SZUKAMY W KOSMOSIE"? DEBATA AGH I
PISMA ZNAK
Obszar badań i eksploracji kosmosu będzie wątkiem kolejnej odsłony wspólnych debat
organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz miesięcznik Znak.
Wydarzenie odbędzie się w czwartek 28 listopada o godz. 18.00 w holu głównym AGH. Spotkanie ma
charakter otwarty – do udziału zaproszeni są nie tylko studenci, ale wszyscy zainteresowani.
Tematem dwunastej debaty w AGH będą naukowe, społeczne oraz kulturowe aspekty obecności
człowieka w kosmosie. Do udziału w zbliżającym się wydarzeniu organizatorzy zaprosili byłego szefa
Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorza Bronę, astronomkę Joannę Mikołajewską, pisarza Jacka Dukaja
oraz popularyzatora nauki Jakuba Bochińskiego. Podczas dyskusji prelegenci odpowiedzą m.in. na
takie pytania, jak: czego szukamy w kosmosie, czy misja na Marsa ma sens, dlaczego miliarderzy
inwestują w podbój przestrzeni kosmicznej i jakie wizje Wszechświata oferują nauka i popkultura.
Debatę poprowadzą Michał Jędrzejek, redaktor Miesięcznika Znak oraz Anna Mateja, dziennikarka i
publicystka.
Podczas debaty będzie można także zobaczyć kosmiczne projekty studenckich organizacji z AGH.
Zespół AGH Space Systems pokaże m.in. skonstruowane przez studentów rakiety, a KRAKsat - model
swojego satelity wysłanego w przestrzeń kosmiczną w kwietniu tego roku. Warto dodać, że w AGH
zarówno studenci, jak i naukowcy mocno angażują się w badania kosmosu. Wraz z innymi uczelniami
z całej Polski oraz ﬁrmą SatRevolution, krakowska szkoła wyższa planuje zbudowanie oraz wysłanie na
orbitę Marsa lekkich satelitów badawczych w 2022 roku. Z kolei wspólnie z Centrum Badań
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk naukowcy z AGH realizują projekt „LOOP - Landing Once on
Phobos”, którego celem jest pierwsze lądowanie na powierzchni jednego z dwóch księżyców Marsa.
Debaty AGH i Miesięcznika Znak dotyczące ważnych społecznie tematów wpisały się na stałe w mapę
kulturalnych wydarzeń Krakowa. Dotychczasowi goście dyskutowali m.in. o nauce i pseudonauce,
wojnie, narkotykach, ateizmie czy islamie. W ciągu ostatnich siedmiu lat w jedenastu debatach wzięło
udział łącznie ponad trzy tysiące uczestników – studentów krakowskich uczelni oraz mieszkańców
Krakowa. Prelegentami byli m.in. noblistka Olga Tokarczuk, prof. Jerzy Vetulani, ks. prof. Michał Heller,
Janina Ochojska czy generał Roman Polko.
Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w holu głównym AGH w budynku A-0. Wstęp na debatę jest
bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia.
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