
Promieniowanie, bakterie, zjawiska kwantowe i komórki macierzyste 
- wszystko to będzie można zobaczyć podczas 14. Pikniku 
Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 
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raz bardziej złożony i coraz piękniejszy" - tak 
o obiektach widocznych pod mikroskopem 
mówi Robert Hooke, jeden z pierwszych użyt
kowników tego urządzenia, w powieści „Żywe 
srebro" Neala Stephensona. Możliwość zoba
czenia tego, czego nie dostrzega ludzkie oko, 
była dla nauki początkiem rewolucji, która 
trwa po dziś dzień. Potrafimy rejestrować 
promieniowanie kosmiczne, zgłębiamy budo
wę materii na poziomie cząstek elementar
nych, ingerujemy w informację genetyczną 
apisaną w DNA i próbujemy budować pierw-
ze nanomaszyny w skali atomowej. Takie 

właśnie zjawiska i technologie będą tematem 
przewodnim tegorocznej edycji Pikniku Na
ukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki 
Kopernik, który odbędzie się pod hasłem 
„Wielki MikroŚwiat". 

Na stoiskach imprezy nie zabraknie oczy
wiście mikroskopów optycznych pokazują
cych ważne dla człowieka bakterie, drożdże 
czy pleśnie, ale też i żywe stworzenia ze zwy
kłego oczka wodnego. Będą także prezento
wane zdjęcia z mikroskopu elektronowego, 
a na nich m.in. suszone owoce. Instytut Che
mii Fizycznej PAN pokaże mikroskop sit ato

mowych, pozwalający na „zo
baczenie" pojedynczych 

atomów i cząste
czek. Na kolejny, 

jeszcze głębiej 
położony po
ziom zabierze 
nas Wydział 

Komórki macierzyste są wielką 
nadzieją medycyny - mogą zregenerować 
tkanki zniszczone przez urazy i choroby. 
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12 czerwca (w godz. 11-20) w Warszawie 
tym razem w Parku Marszałka 
Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat. 
Więcej www.pikniknaukowy.pl 

Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego - pokaże 
m.in. półprzewodnikowe kropki kwantowe 
oraz ślady pozostawiane przez cząstki pro
mieniowania alfa w komorze mglowej. Nie 
zabraknie też wielu ekscytujących doświad
czeń z promieniami rentgenowskimi, polami 
elektrycznymi itd. 

Osoby zainteresowane zjawiskami bliżej 
związanymi z codziennym życiem też nie 
będą się nudzić. Szkoła Festiwalu Nauki 
i Fundacja BioEdukacji zorganizują pokazy 
pobierania i analizy DNA, np. w celu ustala
nia stopnia pokrewieństwa między ludźmi. 
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. 
Zbigniewa Religi pokaże, jak wygląda hodow
la komórek macierzystych, które w przyszło
ści mogą posłużyć do leczenia chorób serca. 
Nawet najmłodsi będą mogli „dotknąć" mi-
kroświata, budując model neuronu wraz 
z członkami Studenckiego Koła Naukowego 
Neurobiologii UW. 

Trudno dziś znaleźć dziedzinę nauki, która 
nie korzystałaby z możliwości oglądania 
i analizowania rzeczy niewidocznych. Techni
kami takimi posługują się archeolodzy, kry
minolodzy czy konserwatorzy sztuki. „Bez 
znajomości mikroświata, a w tym chemii, 
wysiłki Pinin Brambilla Barcilon nie uratowa
łyby "Ostatniej Wieczerzy« Leonarda w me
diolańskiej Santa Maria delia Grazie" - przy
pomina prof. Łukasz Turski, przewodniczący 
Komitetu Programowego i autor tegoroczne
go hasła przewodniego Pikniku Naukowego. 
Dołączcie do nas i przekonajcie się o tym na 
własne oczy! * 

JAN STRADOWSKI 

POLSKIE RADIO 

S ' CENTRUM NAUKI 
£\v KOPERNIK 

http://www.pikniknaukowy.pl

