
Trwają prace wykończeniowe nadwiślańskiego Centrum Nauki „Kopernik" 

Fala powodziowa nie 
podmyła centrum nauki 
Marta Sułkowska 

Mimo obaw fala powodziowa 
w Warszawie nie zagroziła Cen
trum Nauki „Kopernik". Wielka 
woda, która wdarła się na teren 
budowy, naszczęścieniewyrzą-
dziła wielkich szkód, ale opóź
niła harmonogram prac. - Prze
suwamy termin instalacji wy
staw, ale na miejscu cały czas 
trwają prace. Nie wykluczamy, 
że centrum zgodnie z planem 
będzie otwarte we wrześniu 
- zapowiada rzeczniczka CNK 
Aneta Prymaka. 

Kiedy przez Warszawę prze
chodziła kulminacyjna fala po
wodziowa, zagrożone zalaniem 
było m.in. położone nad Wisłą 
Centrum Nauki „Kopernik". 

Chociaż woda wdarła się 
m.in. na drogę pożarową i po
deszła podplanetarium, to więk
sza część fali oparła się na szkla
nej ścianie fundamentu, która 
wytrzymała jej napór. 

- Sprawdziliśmy stan budyn
ku i możemy powiedzieć, że nie 
ma powodu do obaw- zapewnia 
rzeczniczka. W związku z powo
dzią trzeba było przesunąć jedy
nie termin instalacji wystaw. 
Na razie dyrekcja centrum nego-

CNK oparło się powodzi i za tydzień zaprasza na piknik 

c juje z wykonawcami, więc nie 
wiadomo, czy będą jakiekolwiek 
opóźnienia. 

W czerwcu budynek czekają 
odbiory techniczne. Na razie 
w centrum trwająprace wykoń
czeniowe. Niedługo wpomiesz-
czeniach będą ustawiane pierw
sze sprzęty imeble. Podczas ofi
cjalnego otwarcia dla 

zwiedzających będzie dostępny 
już blok A, w którym zgroma
dzona zostanie większość ek
sponatów ipodziemna część bu
dynku B. 

Na otwarcie planetarium 
i parku odkrywców trzeba bę
dzie poczekać do wiosnyprzysz-
łego roku. W CNK za pomocą 
prezentacji, maszyn, instalacji 

i doświadczeń w specjalnych la
boratoriach będzie można zgłę
bić tajniki nauki i poznać świa
towe nowinki technologiczne. 
W oczekiwaniu na nowy budy
nek centrum już szykuje pro
jekty pierwszych imprez otwie
rających. 

W centrum zakochają się naj
młodsi warszawiacy i wszyscy 
fani nauki, którzy tutaj będą mo
gli zapoznać się z najnowocześ
niejszymi odkryciami i wybrać 
się w podróż w czasie śladami 
pierwszych odkrywców. Od kil
ku lat będące w budowie cen
trum daje przedsmak tych atrak
cji podczas corocznych pikni
ków naukowych. W tym roku 
zaprasza w sobotę 12 czerwca 
do parku Rydza-Śmigłego na 14. 
Piknik Naukowy Polskiego Ra
dia i Centrum Nauki „Kopernik". 

Hasło tegorocznej imprezy to 
„Wielki MikroŚwiat". Zwiedza
jący będą odkrywać tajemniczy 
świat wokół, badać, jak wielki 
wpływ na życie ma to, co niedo
strzegalne. W tym roku w pik
niku weźmie udział ponad 215 
instytucji z 21 krajów świata, 
które przeprowadzą w sumie po
nad tysiąc pokazów i ekspery
mentów. 


