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Organizatorami Pikniku są: Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Tym razem Piknik odbędzie się w
Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie i będzie wielkim świętem nauki, która tego dnia
jest fascynującym teatrem i dobrą zabawą.
 
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.
Co zobaczymy na Pikniku Naukowym?
Będzie można zagrać w atomowe kręgle, rozpuścić szkło w wodzie, nabić chmurę w butelkę, ułożyć
puzzle z fraktali, zagrać na laserowej harfie i podziwiać mikroświat w makropowiększeniu. Odważni
wycisną prąd z cytryny, wywołają małe trzęsienie ziemi, zbudują własną rakietę, zapalą ogień w wodzie i
wytworzą prąd elektryczny używając do tego własnego ciała. Dowiedzą się także, 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.
 
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.
 
Transmisję z przebiegu imprezy przeprowadzi Polskie Radio Euro, a relacje będą nadawane na antenie
Programu 1, 2 oraz 3 Polskiego Radia.
Zapraszamy w sobotę 12 czerwca w godz. 11.00 - 20.00 do Parku Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w
Warszawie (wejście od ulicy Rozbrat).
 
Największa w Europie impreza plenerowa popularyzująca naukę - Piknik Naukowy Polskiego Radia i
Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 12 czerwca 2010 roku - tym razem wyjątkowo w Parku Marszałka
Edwarda Rydza-Śmigłego na warszawskim Powiślu.
W tym roku hasłem imprezy jest: "Wielki MikroŚwiat".
Dokładnie 50 lat temu Richard Feynman, jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku, opublikował
słynny wykład "There is Plenty of Room at the Bottom" ("Tam na dole jest wiele miejsca"), którego
następstwem były narodziny nanotechnologii. "Bez odkrycia Konrada Roentgena nie zajrzelibyśmy w
głąb naszego organizmu, a mrówcza praca i talent Rosalind Franklin nie dałaby Francisowi Crickowi i
Jamesowi Watsonowi szans zrozumienia jak zbudowany jest DNA. Bez znajomości mikroświata, a w tym
chemii, wysiłki Pinin Brambilla Barcilon nie uratowałyby Ostatniej Wieczerzy Leonarda w mediolańskiej
Santa Maria della Grazie" - mówi prof. Łukasz Turski, przewodniczący Komitetu Programowego Pikniku
Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik i pomysłodawca tegorocznego hasła.
Poza stałymi elementami imprezy, takimi jak podział na sektory tematyczne, pokazy najciekawszych
eksperymentów na scenie oraz udział wielu cenionych instytucji naukowych z całego świata, w tym roku
będzie także kilka nowości. Główną zmianą jest miejsce Pikniku Naukowego. Tym razem odbędzie się on
na warszawskim Powiślu, w Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (dawniej Centralnym Parku
Kultury). Ułatwieniem dla wszystkich fanów Pikniku będzie specjalnie uruchomiona piknikowa linia
autobusowa nr 271, która będzie kursować między Centrum Warszawy a Parkiem.
Relacje z przebiegu imprezy będą nadawane na antenach radiowej Jedynki, Dwójki, Trójki oraz Polskiego
Radia Euro.
 
Wstęp wolny.
 
Szczegóły wydarzeń
 



EKSPLOZJA DŹWIĘKÓW
Widowisko przygotowane przez Zespół All Sounds Allowed i Centrum Nauki Kopernik.
Metalowe i plastikowe beczki, rury blacha, sprężyny, wiertarki, szlifierki oraz piły - to przy ich pomocy
powstaje mieszanka stylów i brzmień niespotykanych dotąd na polskiej scenie muzycznej. Muzyka All
Sounds Allowed to permanentny eksperyment. Centrum Nauki Kopernik w trakcie koncertu zafunduje
widzom 2 metrową ogniową ścianę, ogień reagujący na fale dźwiękowe, latające okręgi dymne,
eksplozje i strzały. To unikatowe i jedyne w swoim rodzaju widowisko będzie można obejrzeć 12 czerwca
2010 r. podczas 14. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Parku Marsz.
Edwarda Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat w Warszawie. Koncert rozpocznie się o godz. 19.20.
TEATR PANTOMINY MIMO
AKCJA 1: (odegrana 4 razy)
Przedstawienie "Komedianci" - powraca do czasów, w których grupy artystów prezentowały swoje
spektakle na ulicach i placach miejskich. W XIX wieku coraz więcej nowo powstających teatrów
angażowało artystów na stałe, a improwizujący teatr uliczny stracił na popularności. Dopiero w XX wieku
teatr uliczny zrodził się na nowo, głównie ze sprzeciwu wobec granic narzucanych przez scenę.
Bezpośredni kontakt z ludźmi znowu pojęto jako artystyczne wyzwanie.
W "Komediantach" aktorzy przywołają ducha dawnych ulicznych artystów, kuglarzy, aktorów, którzy całe
swoje życie poświęcali na spektakle prezentowane przypadkowemu widzowi, których pasja i ekspresja
działania urzekała swą prawdziwością, a ich umiejętności i pomysły nie pozwalały przejść obok
obojętnie.
Grupa aktorów przybywa swoim drewnianym wozem w wyznaczone miejsce. Miejsce, które za chwilę
zamieni się w teren ulicznego teatru, kuglarskich wyczynów, interakcji z widzami. Widzowie poznają
perypetie ukazywanych postaci, o mocno zarysowanych charakterach.
Spektakl dynamiczny, komiczny, radosny lecz nie pozbawiony refleksji, tęsknoty za światem, którego już
nie ma. Po skończonym działaniu grupa Komediantów ruszy dalej przed siebie zostawiając widza z jego
wrażeniami i odczuciami. Ruszy dalej w poszukiwaniu kolejnego . miejsca dla siebie.
 
AKCJA 2:
Forma happeningu z dużą ilością scenografii (dywany, krzesła, stoły), polegająca na stworzeniu innej niż
Piknik rzeczywistości, do której zostają zapraszani widzowie, poproszeni następnie o wykonanie prostych
domowych czynności w rzeczywistym czasie. Akcja pokazuje upływ czasu w rzeczywistym jego wymiarze.
AKCJA GENETICS
Akcja łączy sztukę współczesną z elementami nauki i techniki. Polega na stworzeniu swoistej kolekcji -
banku ludzkich palców. W tym celu specjalne artystyczne laboratorium pobierać będzie od wszystkich
chętnych algowe formy z palców (zabieg ten trwa ok. 1 minuty). Następnie, z takich negatywów
powstaną realistyczne odlewy z masy ceramicznej (wszystkie w kolorze błękitnym). Gotowe palce trafią
na półki specjalnego podestu ekspozycyjnego. Przewidywana liczba uczestników to ok. 400 - 800 osób.
Akcja odbywać się będzie w miejscu o dużym natężeniu ruchu, tak aby w stosunkowo krótkim czasie
udało się zebrać maksymalną ilość odlewów. Pobieranie negatywowych form prowadzone będzie przez
ekipę specjalistów (5 osób w białych kombinezonach) w specjalnie przygotowanym laboratorium. Tu
również będą wykonywane na bieżąco gotowe odlewy palców które eksponowane będą od razu na
podeście.
Bank Palców może być w przyszłości znakomitym materiałem dla naukowców badających naszą epokę.
Na odlewach zachowane są naturalne kształty, linie papilarne. Założyć można więc, że np. za 100 lat na



podstawie tych danych będzie można uzyskać obraz/wizję całego człowieka, czyli odtworzyć wizerunek
nas współczesnych.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.pikniknaukowy.pl


