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Nie możesz tego ominąć. Przyjdź na 14. Piknik Naukowy.  Chcesz zagrać w atomowe kręgle lub
rozpuścić szkło w wodzie? A może wolisz nabić chmurę w butelkę, ułożyć puzzle z fraktali i zagrać na
laserowej harfie? Jeśli interesuje cię nauka i chciałbyś spróbować swoich sił w naukowym
laboratorium to masz wspaniałą okazję. 12 czerwca w Warszawie odbywa się kolejny - 14. już - Piknik
Naukowy.
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INTERAKTYWNA MAPA PIKNIKU. ZAPLANUJ TRASĘ>>
 
Na Pikniku reprezentowane są różne dyscypliny naukowe, zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne,
jak i humanistyczne. Nie zabraknie pokazów i prezentacji - co roku ich liczba przekracza 1000.
 
Teren miasteczka namiotowego obejmuje powierzchnię 40 tys. m2. Podział na specjalne sektory
tematyczne umożliwia szybsze znalezienie interesującego tematu. Obok Miasteczka Politechniki, Wioski
Archeologicznej oraz Wioski Europejskiej, będą m.in. A leja Kosmiczna, Uliczka Atomowa, Pawilon
Biologiczno-Medyczny, Aleja Maszyn, Aleja Muzeów i Aleja Eksperymentów. Najbardziej spektakularne
pokazy będzie można oglądać na scenie na Rynku Nowego Miasta.
 
ZOBACZ PROGRAM PIKNIKU>>
 
Odważni - jak zapowiadają organizatorzy Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik - będą mogli...
wycisnąć prąd z cytryny, wywołać małe trzęsienie ziemi, zbudować własną rakietę i zapalić ogień w
wodzie.
 
Ciekawi dowiedzą się jak sterować komputerem za pomocą mózgu , czym tak naprawdę jest znany
wszystkim GPS i czego używano, zanim go wymyślono oraz czy można jeździć samochodem na
kwadratowych kołach , zbudować rower do jazdy po schodach albo prześwietlić dłoń taśmą klejącą.
 
ZOBACZ, CO SIĘ DZAŁO NA ZESZŁOROCZNYM PIKNIKU>>
 
Gośćmi specjalnymi tegorocznego Pikniku jest grupa naukowców Science Made Simple z Wielkiej
Brytanii. Publiczność dowie się od nich m.in. czy można zmienić wodę w wino , jak spowodować jej
wybuch, jaki jest najokropniejszy dźwięk na świecie i czy wieloryb może zabić rybę bąbelkiem.
 



Interesujące? Przyjedź 12 czerwca do Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie.


