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Ponad tysiąc pokazów, zorganizowanych przez 215 uczestników z 21 krajów. 12 czerwca w Warszawie
odbędzie się 14. Piknik Naukowy to największa w Europie impreza plenerowa o tej tematyce. Pod
hasłem "Wielki mikroświat" zaprezentują się instytucje związane z wszelkimi dziedzinami wiedzy:
matematyką, fizyką, chemią, archeologią, biologią, medycyną, literaturą, historią, geografią.
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Będzie można zagrać w atomowe kręgle, rozpuścić szkło w wodzie, nabić chmurę w butelkę, ułożyć
puzzle z fraktali, zagrać na laserowej harfie czy wejść do bańki mydlanej.
 
Odważni wycisną prąd z cytryny, wywołają małe trzęsienie ziemi, zbudują własną rakietę i zapalą ogień
w wodzie. Dowiedzą się także, jak sterować komputerem za pomocą fal mózgowych, zbudować rower
do jazdy po schodach i prześwietlić dłoń taśmą klejącą.
 
Goście specjalni - grupa naukowców Science Made Simple z Wielkiej Brytanii przy współpracy z British
Council zaprezentuje ekscytujące pokazy na temat wody i dźwięku. Publiczność dowie się, czy można
zmienić wodę w wino, jak spowodować jej wybuch, jaki jest najokropniejszy dźwięk na świecie i czy
wieloryb może zabić rybę bąbelkiem.
 
Wieczorem na piknikowej scenie wystąpi znany z programu "Mam talent" zespół All Sounds Allowded.
Przy dźwiękach muzyki wydobywanej z metalowych i plastikowych beczek, blaszanych rur, sprężyn,
wiertarek czy szlifierek będzie można zobaczyć metrową ścianę ognia, ogień reagujący na fale
dzwiękowe, latające okręgi dymne, eksplozje i wystrzały. Imprezę zakończy koncert grupy Afro Kolektyw.
 
Zapraszamy w sobotę w godz. 11.00 - 20.00 do Parku Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Warszawie
(wejście od ulicy Rozbrat). Wstęp wolny.
 
W dniu imprezy kursować będzie specjalnie uruchomiona piknikowalinia autobusowa nr 271, która
dowiezie wszystkich chętnych z Centrum Warszawy do Parku Rydza-Śmigłego przy ul.Rozbrat.
 
Celem Pikniku Naukowego jest upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez
ciekawe eksperymenty i doświadczenia - zarówno proste, związane z archeologią czy fizyką niskich
temperatur, jak i najnowsze dokonania współczesnych uczonych. Piknik wzbudził duże zainteresowanie
Unii Europejskiej - został wyróżniony przez Komisję Europejską jako wzorcowy europejski projekt
obszaru "Nauka i społeczeństwo". Co roku imprezę odwiedza ponad 100 tysięcy osób.



 
Więcej informacji na stronie www.pikniknaukowy.pl
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