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Warszawa, 8 czerwca 2010 r.  

Informacja prasowa 

WIELKI MIKROŚWIAT NA 14. PIKNIKU NAUKOWYM 

POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK 

Kolejny, 14. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, odbędzie się juŜ 

w tę sobotę, 12 czerwca w Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na warszawskim 

Powiślu przy ul. Rozbrat. 

Tysiąc pokazów, 200 namiotów rozstawionych na obszarze 40 tys. m2, 215 instytucji z 21 

krajów świata – w tym roku będzie co oglądać i kaŜdy znajdzie coś dla siebie. Od matematyki, 

widowiskowej chemii i fizyki, poprzez archeologię, historię i geografię po biologię i medycynę. Podczas 

14. Pikniku Naukowego będzie moŜna przekonać się, Ŝe z nauką stykamy się wszyscy na co dzień – 

to nie tylko wzory, wykresy i suche fakty, ale to przede wszystkim przygoda i wyzwanie, umoŜliwiające 

lepsze rozumienie świata wokół nas.  

Podział na sektory tematyczne umoŜliwi sprawne poruszanie się po terenie Pikniku. Wśród nich 

znajdzie się m.in. Miasteczko Politechniki, Wioska Archeologiczna, Wioska Światowa, Strefa 

Kosmiczno-Lotnicza, Strefa Muzeów, Strefa Biologiczno-Medyczna czy Atrakcje Wodne 

przy fontannach. W zaplanowaniu trasy zwiedzania pomoŜe interaktywna mapka, zamieszczona na 

stronie www.pikniknaukowy.pl 

Przez cały czas trwania imprezy, od godz. 11.00 do 20.00 Polskie Radio będzie nadawać specjalnie 

przygotowany lokalny program Radio Piknik (87,8 MHz), tworzony z udziałem słuchaczy, zawierający 

m.in. rejestrację ich rozmów z radiowymi gwiazdami w studiu plenerowym Polskiego Radia. Program 

Radia Piknik będzie moŜna odbierać za pośrednictwem przenośnych bateryjnych odbiorników 

radiowych, lub telefonów komórkowych, wyposaŜonych w tuner FM oraz zestaw słuchawkowy.  

Oprawę muzyczną zapewni DJ Barto i DuŜe Pe. Specjalny „naukowy” koncert pt. „Eksplozja 

dźwięków” da grupa All Sounds Allowed, która zaprezentuje, jak moŜna grać na wiertarkach, 

szlifierkach, piłach i innych nietypowych „instrumentach”. Towarzyszyć jej będzie Centrum Nauki 

Kopernik, które pokaŜe dwumetrową ogniową ścianę, ogień reagujący na fale dźwiękowe, latające 

okręgi dymne, eksplozje i strzały. W koncercie finałowym wystąpi Afro Kolektyw. 

W dniu imprezy zostanie specjalnie uruchomiona linia autobusowa nr 271, która dowiezie 

wszystkich chętnych z Centrum Warszawy (z Al. Jerozolimskich) do Parku Rydza-Śmigłego przy ul. 

Rozbrat. 
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Całodzienną transmisję z przebiegu imprezy przeprowadzi Polskie Radio Euro 

(polskieradioeuro.pl/Czestotliwosci.aspx). Pokazy prezentowane na scenie będzie moŜna obejrzeć na 

stronie pikniknaukowy.pl w postaci transmisji wideo. Relacje będą nadawane na antenie 

Programu 1, 2 oraz 3 Polskiego Radia. W dniu Pikniku, na portalu polskieradio.pl, będą na bieŜąco 

dodawane filmiki z imprezy.  

Zapraszamy w sobotę 12 czerwca w godz. 11.00 - 20.00 do Parku Marszałka Edwarda 

Śmigłego-Rydza w Warszawie (wejście od ulicy Rozbrat). Wstęp wolny. 

 

O Pikniku Naukowym więcej na stronach: 

     

 

 

Więcej informacji: 

Anita Celarska 

Samodzielny specjalista ds. public relations 

Agencja Promocji – Polskie Radio SA 

Tel.: (22) 645 51 29, 0 508 011 369 

e-mail: anita.celarska@polskieradio.pl 

www.pikniknaukowy.pl 

www.pikniknaukowy.pl/2010/dlaprasy 

Informacja podczas Pikniku: stanowisko nr 40, 156 oraz 183. 

W załączeniu mapka Pikniku Naukowego wraz z legendą. 


