
Międzynarodowy Festiwal Produktów Naturalnych (regionalnych) - naszym regionem 

zawładnie BIO i tych kilka dni, kiedy będzie panowała ona niepodzielnie, będą miały 

niewątpliwie świąteczny charakter. W założeniu nasze wysiłki przyniosą fantastyczny 

rezultat – tereny rekreacyjne w Kwidzynie / Kwidzyński Park Przemysłowo-

Technologiczny . Tereny rekreacyjne Nadleśnictwa Kwidzyn / Zamek i muzeum zamkowe 

w Kwidzynie, w trakcie festiwalu odwiedzi co najmniej 50 tysięcy osób! 
 

To oczywiście dane szacunkowe. MFPN rozpocznie się od uroczystej gali otwarcia w Teatrze 

Kwidzyńskim w pierwszej części uroczystości – odbędzie się naukowy talk show; tematem talk 

będzie oczywiście działalność BIO – produkty naturalne / ich wykorzystanie w poszczególnych 

obszarach naszego życia a także rozwój rynku BIO – produktów i usług. Druga część 

uroczystości to pierwszy inauguracyjny koncert chóru PSW, w tym wykonanie utworu „I Still 

Haven’t Found What I’m Looking For” grupy U2. Będzie to także czas na rozdanie (po raz 

pierwszy) Powiślańskich Nagród Naukowych 2023. Powędrują one do badaczy, których 

działalność w szczególnym stopniu przyczynia się do rozwoju polskiej, europejskiej i 

światowej nauki w obszarach związanych z tematyką projektu. Każda z ośmiu uczelni 

wchodzących w skład konsorcjum projektowego nagrodzi swojego reprezentanta.  

 

W wybranych przestrzeniach zlokalizowanych zostanie sześć obszarów wiedzy (produkty 

naturalne w: medycynie i zdrowiu, architekturze, kosmetologii, kuchni regionalnej, modzie…), 

powstanie strefa Food Court / strefa Science Corner, / strefa Naukowych Rozmaitości / strefa 

OFF Science i odbywać się w niej będzie Przegląd Garażowych Wynalazków  / strefa dziecka 

/ strefa World Science / strefa „Sięgnij po zawód” i wiele innych. Niezbędnym elementem 

festiwalu są oczywiście konkursy i tak na etapie wnioskowania zainicjowano następujące: POP 

Science dla popularyzatorów nauki / TOP Product / Lider wśród fanów kuchni … . 

 

Festiwalowe aktywności to przede wszystkim: wykłady, warsztaty, stanowiska pokazowe, sesje 

autografowe oraz spotkania na poszczególnych Przystankach „Nauka”, debaty otwarte / debaty 

skrzynkowe / kluby dyskusyjne / wycieczki terenowe….. Różnorodność reprezentowanych 

dziedzin wiedzy i form działalności, a przede wszystkim to, jak i o czym mówić będą 

poszczególni reprezentanci uniwersytetów partnerskich przyciągnie odbiorców w każdy 

zakątek rozległego terenu Festiwalu. Przesłaniem naszym jest również prezentacja Polski jako 

kraju wielkich aspiracji, a ludzi tu żyjących – jako ambitnych, otwartych na innowacje, dobrze 

wykształconych, także w obszarze BIO i ciekawych świata.  

 

Festiwal ma być głosem naukowców / przedsiębiorców / pasjonatów z obszaru zastosowania / 

wykorzystania produktów naturalnych przekonanych, że o współczesnej nauce należy 

rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać wiedzę i najnowsze (a także najstarsze, częściowo 

zapomniane, dzisiaj nie znane) odkrycia, również, by zyskiwać poparcie społeczne dla dalszego 

rozwoju nauki w Polsce / Europie / na świecie. Dobre w tym kontekście będzie hasło: ”Brak 

inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję”. 

 

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!! 


