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Wszystko wskazuje na to, że impreza 
będzie nieco inna niż w poprzednich 
latach. Przyczyni się do tego przede 

wszystkim nowa lokalizacja. Z uwagi na re-
kultywację terenu Podzamcza, gdzie trady-
cyjnie od 1997 roku odbywały się spotka-
nia piknikowe, organizatorzy zapraszają 
tym razem do parku Marszałka Rydza- 
-Śmigłego przy ulicy Rozbrat. To tutaj 12 
czerwca powstanie niezwykłe miasteczko 
– na ponad 40 tys. m² stanie blisko 220 na-
miotów. Podzielone będą na sektory tema-
tyczne, tak aby goście mogli szybciej odna-
leźć interesującą ich tematykę. I tak, obok 
Miasteczka Politechniki, Wioski Archeolo-
gicznej oraz Wioski Europejskiej, znajdą się 
Aleja Kosmiczna, Uliczka Atomowa, Aleja 
Maszyn, Aleja Muzeów, Aleja Eksperymen-
tów. Na pikniku powstanie też Pawilon Bio-
logiczno-Medyczny.

Gościem specjalnym, którego hasło prze-
wodnie brzmi Wielki Mikroświat, będzie Wiel-
ka Brytania. Oprócz Brytyjczyków, przyjadą 
przedstawiciele z 21 krajów z całego świata, 
w tym z Łotwy, Estonii, Serbii i Korei.

Lista atrakcji jest naprawdę imponująca 
i obejmuje ponad 1000 pozycji.

Szczególnie polecamy występy brytyjskiej gru-
py Science Made Simple, którą udało się sprowa-
dzić dzięki współpracy z British Council – mówi 
Melania Żalińska, jedna z organizatorek im-
prezy. To prawdziwi pasjonaci nauki i jednocze-
śnie doświadczeni demonstratorzy. Przygoto-
wali dla nas dwa fantastyczne pokazy. Nie mogę 
zdradzić, co będzie działo się na scenie, ale uchy-
lę nieco rąbka tajemnicy i powiem, że jeden z po-
kazów będzie miał związek z wodą (dowiemy się 
np., czy woda może wybuchnąć), a drugi z dźwię-
kiem i pozwoli przekonać się, czy nasz głos jest 
atrakcyjny dla innych.

Równie ciekawie zapowiada się występ go-
ścia z Sardynii – Pietra Olli, który ma napraw-
dę cyrkowe umiejętności. W swoim pokazie za-
tytułowanym „Science Circus” w przystępny 
sposób wytłumaczy prawa fizyki.

Wystawcy, którzy biorą udział w Pikniku, 
to jednak przede wszystkim przedstawiciele 
krajowych uczelni, instytutów naukowych, 
firm, a także kół naukowych, stowarzyszeń, 
instytucji kultury, fundacji itp. W tym roku by-

ło tak wielu chętnych do wzięcia udziału w Pik-
niku Naukowym, że musieliśmy dokonać ostrej 
selekcji zgłoszeń – mówi Aneta Duda pracu-
jąca przy organizacji imprezy. To było trud-
ne zadanie, bo wszystkie propozycje były bar-
dzo interesujące.

Jakie jeszcze atrakcje czekają na gości od-
wiedzających Piknik? Między innymi roboty 
emocjonalne, odlewy śladów tetrapoda odkry-
te przez polskich naukowców, gra na lasero-
wej harfie, spotkanie oko w oko z cyberrybą, 
zmierzenie się z zadaniem narysowania me-
tafory, a także udział w niezwykłej grze edu-
kacyjnej opartej na kolejkowych realiach z lat 
80. Dla chętnych organizatorzy – Polskie Ra-
dio S.A. i Centrum Nauki Kopernik – przygo-
towali także wiele konkursów. Jednym z nich 
będą ogólnopolskie zawody w eksperymental-
nym wyznaczeniu liczby pi.

Na uwagę zasługuje także oprawa muzycz-
na imprezy. Będzie równie niezwykła jak sam 
Piknik Naukowy. Na scenie zobaczymy grupę 
All Sounds Allowed, znaną szerszej publiczno-
ści z występów w programie „Mam Talent”. 
W ruch pójdą więc wiertarki udarowe, szli-
fierki, piły tarczowe i młotki. Do grupy dołą-
czą animatorzy z Centrum Nauki Kopernik, 
którzy w równie hałaśliwy i w dodatku wybu-
chowy sposób wzmocnią występ grupy.

Szykuje się więc naprawdę fantastycz-
na zabawa. Najlepiej oczywiście przyjść oso-
biście, ale tych, którzy nie będą mogli wziąć 
udziału w imprezie, organizatorzy zapraszają 
na stronę www.pikniknaukowy, na której bę-
dzie można śledzić pokazy on-line.

Marek	chroMicki

Przy	pomniku	Sapera	w	warszawie	będzie	naukowo,	głośno	i...	wybuchowo.	
Tegoroczny	Piknik	Naukowy	zaprasza	do	wspólnego	eksperymentowania	
tym	razem	w	nowym	miejscu.	
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