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Informacje i ofertyPonad tysiąc pokazów, zorganizowanych przez 215 uczestników z 21 krajów czeka
na uczestników 14. Pikniku Naukowego - największego w Europie happeningu popularyzującego
naukę. Impreza plenerowa odbędzie się tym razem w Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na
warszawskim Powiślu przy ul. Rozbrat.
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W tym roku hasłem przewodnim imprezy jest "Wielki MikroŚwiat". Wśród ponad tysiąca pokazów każdy
będzie mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. W Pikniku Naukowym uczestniczą bowiem instytucje
związane z różnymi dziedzinami wiedzy - matematyką, widowiskową fizyką i chemią, archeologią,
biologią, medycyną, literaturą, historią czy geografią.
 
Podczas imprezy 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. Amatorzy podwodnego świata, mobilnych robotów i
najnowszych technologii, badacze kosmosu i pasjonaci pojazdów latających - dla nich wszystkich
organizatorzy przygotowali setki fascynujących eksperymentów, symulacji i modeli.
 
W ponad 200 namiotach zaprezentuje się blisko 220 instytucji z 21 krajów świata. Oprócz Polski, udział
wezmą także m.in. Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Meksyk, Niemcy,
Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwecja i Włochy. Po raz pierwszy udział w Pikniku Naukowym wezmą
Estonia, Korea Południowa, Łotwa, i Serbia. Gościem specjalnym będzie Wielka Brytania we współpracy z
British Council. Patronat honorowy objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które
również będzie miało własne stanowisko. Teren miasteczka namiotowego zajmie powierzchnię ok. 40
000 m2. Najbardziej spektakularne pokazy będzie można oglądać na scenie przy schodach na skarpę od
ul. Rozbrat.
 
Jak co roku organizatorzy postarali się ułatwić zwiedzanie Piknikowiczom i podzielili teren imprezy na
specjalne sektory tematyczne. 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.
 
Goście specjalni - grupa naukowców Science Made Simple z Wielkiej Brytanii przy współpracy z British



Council zaprezentuje pokazy na temat wody i dźwięku. Publiczność dowie się, czy można zmienić wodę
w wino, jak spowodować jej wybuch, jaki jest najbardziej nieprzyjemny dźwięk na świecie i czy wieloryb
może zabić rybę bąbelkiem.
 
Wśród gości, którzy pierwszy raz wystąpią podczas Pikniku, będzie można zobaczyć m.in. Pietro Olla -
demonstratora z Włoch, cyrkowca, nauczyciela fizyki gier i jego Cyrk Naukowy. W ramach atrakcji
specjalnych wystąpi Teatr Pantomimy Mimo, a Centrum Nauki Kopernik przeprowadzi akcje Genetics
oraz Pomaluj MikroŚwiat - ogromną kolorowankę dla dzieci.
 
Oprawę muzyczną zapewni DJ Barto i Duże Pe. Specjalny "naukowy" koncert pt. "Eksplozja dźwięków"
da grupa All Sounds Allowed, która zaprezentuje, jak można grać na wiertarkach, szlifierkach, piłach i
innych nietypowych "instrumentach". W koncercie finałowym wystąpi Afro Kolektyw.
 
Podczas 14. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik będzie można przekonać się,
że nauka to nie tylko wzory, wykresy i suche fakty, ale to przede wszystkim przygoda i wyzwanie,
umożliwiające lepsze rozumienie świata wokół nas.
 
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.
 
Transmisję z przebiegu imprezy przeprowadzi Polskie Radio Euro, a relacje będą nadawane na antenie
Programu 1, 2 oraz 3 Polskiego Radia.
 
Organizatorzy zapraszają w sobotę, 12 czerwca 2010r., w godz. 11.00 - 20.00 do Parku Marszałka
Edwarda Śmigłego-Rydza w Warszawie.
 
W tym roku w Komitecie Honorowym Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki znaleźli się:
prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow - rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Hanna Gronkiewicz-
Waltz - prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Katarzyna Hall - minister edukacji narodowej, prof.
Michał Kleiber - prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa
wyższego, prof. Włodzimierz Kurnik - rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Alicja Przyłuska-Fiszer -
rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ks. prof. Henryk Skorowski - rektor
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
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.
 
wiece na: http://www.pikniknaukowy.pl/


