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WARTO WIEDZIEĆ
PIKNIK NAUKOWY W NOWEJ LOKALIZACJI: 12 CZERWCA 2010 ROKU

Tajemnice mikroświata nad Wisłą
To nie tylko kwestia wrażeń, lecz empi-
rycznie potwierdzony fakt: na Piknik 
Naukowy Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik warto przyjść, na-
wet jeśli nie do końca interesują nas 
nauki przyrodnicze. Dowodzą tego 
prowadzone co roku badania so-
cjologiczne. Wynika z nich, że choć 
43.8% odwiedzających przyszło tyl-
ko po to, „by miło spędzić sobotę”, 
to aż 84.1% spośród nich uważa, 
że w ciągu tych kilku godzin posze-
rzyło swoją wiedzę, zwłaszcza z fizy-
ki, nowoczesnych technologii i che-
mii. Zaznali przy tym niemało radości. Najlepszym wyrazem 
tego zadowolenia niech będzie to, że niemal 90% piknikowych 
gości deklaruje zamiar powrotu na imprezę w kolejnym roku. 
I nic w tym dziwnego! Przecież warszawski Piknik Naukowy 
to nie tylko największa tego typu impreza na naszym konty-
nencie, lecz także jedna z najlepiej ocenianych. W 2005 roku 

została nawet uznana przez Komisję Europejską za wzor-
cowy europejski projekt obszaru „Nauka i społeczeństwo”. 
Swoje naukowe osiągnięcia, a także pomysły na populary-
zację wiedzy prezentują tu zarówno badacze z Polski, jak 
i z zagranicy. Dotychczas odwiedzali nas reprezentanci 
m.in. Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Egiptu, 
Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Litwy, Maroka, 
Portugalii, Republiki Federalnej Niemiec, Rosji, Słowacji, 
Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Węgier, Wiel-
kiej Brytanii, Włoch.

Każda edycja Pikniku Naukowego poświęcona jest 
jednemu szerokiemu tematowi. W tym roku hasło prze-
wodnie to „Wielki Mikroświat”. „Pragniemy pokazać pub-
liczności, jak to, co niedostrzegalne gołym okiem, tworzy 

wszystko, co nas cieszy, uczy, leczy, 
żywi, ubiera i czyni mądrzejszymi”  
– wyjaśniają organizatorzy.

Tegoroczna impreza (12 czerw-
ca, sobota) odbędzie się w innym 
niż dotychczas miejscu. W związ-
ku z przebudową Podzamcza prze-
niesiono ją do parku Marszałka 
Edwarda Rydza-Śmigłego (przed-
tem – Centralny Park Kultury im. 
B. Prusa). To bardzo rozległy, za-
drzewiony i przepięknie urządzony 
teren rozciągający się od skarpy 
wiślanej (w rejonie placu Trzech 

Krzyży) aż po nadwiślańskie bulwary w okolicach pomnika 
Chwała Saperom i Portu Czerniakowskiego. Najłatwiej do-
stać się tu, dojeżdżając autobusem do placu Trzech Krzyży 
(linie: 101, 105, 108, 116, 118, 151, 166, 171, 180, 195, 222, 
503), a następnie przechodząc obok hotelu Sheraton i Muze-
um Ziemi do prowadzących w dół schodów. Alternatywnym 

rozwiązaniem, choć niezbyt wygodnym dla zmo-
toryzowanych ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc parkingowych, jest dotarcie w rejon ulicy 
Rozbrat. Tuż obok przebiega też, najpopularniej-
sza w Warszawie, nadwiślańska ścieżka rowero-
wa. Przeprowadzka Pikniku nie tylko nie utrudni 
dojazdu na imprezę, lecz wręcz ułatwi go osobom 
spoza Warszawy – do parku Marszałka E. Rydza- 
-Śmigłego można się przespacerować ze stacji ko-
lejowej Warszawa-Powiśle (w kierunku południo-
wym), co zajmie około 5–7 minut.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w tej niecodziennej imprezie. I w tym roku, zgod-
nie z tradycją, Świat Nauki jest jednym z jej pa-
tronów medialnych. Więcej informacji na stronie: 
www.pikniknaukowy.pl


