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W zeszłym roku na Pikniku Naukowym mimo deszczowej pogody nie narzekano na brak gości 

•dddddH A może t a k małe trzę
sienie ziemi? Pjirtyjka w ato
mowe kręgle? Chwila relak
su przy laserowej harfie? 
Brzmi jak science fiction? To 
musi być zapowiedź Pikniku 
Naukowego Polskiego Radia 
i Centrum Nauki Kopernik 

Za niecałe dwa tygodnie już 
po raz 14. Warszawa zamie
ni się w stolicę nauki. Ponad 

300 instytucji, w tym wielu zagra
nicznych gości, i 1000 pokazów 
w ciągu jednego dnia. Wszystko 
po to, by pokazać, że nauka to nie 
tylko suche fakty, wykresy 
oraz wzory, lecz także fascynująca 
przygoda i dobra zabawa. 

Nowością w tym roku jest loka
lizacja. Piknik naukowy odbędzie 
się w parku im. Rydza-Śmigłego 
przy ul. Rozbrat (na podzamczu 
trwa właśnie budowa tzw. parku 
fontann). - Miejsca jest właściwie 
tyle samo - zapewnia Anita Celar-
ska z agencji promocfrPolskiego 
Radia. - Piknik troszkę się tylko 
rozciągnie. Osoba, klśra zobaczy 
całość, zafunduje solTie tym sa
mym około kilometrowy spacer 
- dodaje. Na piknik będzie można 
dojechać z centrum specjalną li
nią autobusową 271. 

Zagrać na laserowej harfie 
Nie sposób wymienić dziedziny 

nauki, która byłaby na pikniku 
pominięta. Będzie tu można obco
wać z matematyką, widowiskową 
fizyką i chemią, ale też z literatu
rą czy historią. Najnowsze tech
nologie, mobilne roboty, pojazdy 
latające czy podwodny świat 
- wszystko to znajdą goście impre
zy Np. Instytut Fizyki Uniwersy

tetu Marii Curie-Skłodowskiej 
z Lublina sprawi, że włosy staną 
gościom na głowie - dosłownie, po
kazując tym samym, dlaczego pta
ki mogą bezpiecznie przesiady
wać na przewodach elektrycz
nych. Dzięki Stowarzyszeniu Ar
tylerii Dawnej „Arsenał" będzie 
można obejrzeć wyrzutnię rakiet 
autorstwa generała Bema. Koło 
Naukowe Inżynierii Materiałowej 
„Wakans" pomoże popatrzeć na 
świat oczyma muchy - w tysiąc
krotnym powiększeniu. Wśród 
atrakcji m.in. atomowe kręgle, 
układanie puzzli z fraktali czy la
serowa harfa, a także unikalne 
możliwości wywołania samodziel
nie małego trzęsienia ziemi czy 
zbudowania rakiety 

W tym roku odwiedzający pik
nik będą też mogli współtworzyć 
oryginalną kolekcję - bank ludz
kich palców. W laboratorium „Ak
cji Genetics" będą pobierane algo-
we formy z palców. Z tego powsta
ną ceramiczne odlewy które zosta
ną umieszczone na specjalnym po
deście. Bank ma być materiałem 
dla naukowców, którzy za 100 lat 
będą badali naszą epokę. 

Anglicy zamienią wodę 
w wino 

W tegorocznym pikniku wezmą 
udział instytucje z 20 państw świa
ta. Po raz pierwszy do Warszawy 
przyjadą goście z Estonii, Łotwy, 
Serbii a nawet Korei. 

Wyjątkowym wydarzeniem bę
dą z pewnością pokazy demonstra
torów naukowych z Science Madę 
Simple z Wielkiej Brytanii na te
mat wody i dźwięku. Doświadcze
ni w tłumaczeniu języka nauki na 
język potoczny naukowcy zdradzą 

m.in. jak zamienić wodę w wino, 
jaki jest najokropniejszy dźwięk 
na świecie i czy wieloryb może za
bić rybę bąbelkiem. 

Razem z naukowcami z Estonii 
będzie można z kolei zbudować 
ekologiczny bolid Formuły 1, Ko
reańczycy pokażą, jak tradycyjną 
techniką zrobić lusterko, na sto
isku Irlandii dzieci wejdą do wiel
kiej bańki mydlanej, a u Włochów 
każdy będzie mógł spróbować se-
kwencjonowania DNA. Przyjadą 
też goście m.in. z Meksyku, Rosji, 
Finlandii i Francji. 

Już układaj moskaliki 
Dla tych, którzy nie mogą docze

kać się pikniku, organizatorzy 
przygotowali naukowe konkursy. 
Do 10 czerwca na adres akade-
mia.rozrywki@polskieradio.pl 
można przesyłać moskaliki - żar
tobliwe, rymowane wierszyki. Au
torzy najlepszych zostaną nagro
dzeni podczas imprezy. Wiersz ma 
mieć układ rymów abab. Dwa 
pierwsze wersy powinny zaczy
nać się od „kto powiedział, że..." 
(lub podobnego) i zawierać fałszy
we twierdzenie lub zaprzeczenie 
faktu naukowego, trzeci - groźbę 
dla tego, kto będzie je wygłaszał, 
a czwarty - miejsce, gdzie zosta
nie ona zrealizowana. Szkoły z ko
lei mogą wziąć udział w konkur
sie pt. „Wyznacz liczbę Pi" (szcze
góły na stronie internetowej pik
niku). Alicja Bobrowlu 

14. Piknik Naukowy Polskiego Radia 
i Centrum Nauki Kopernik 

12 czerwca, godz. 11-20, 
park im. Rydza-Śmigtego (wejście od 

ul. Rozbrat), wstęp wolny 
Więcej na: www.pikniknaukowy.pl 
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