
1PARK MARSZAŁKA RYDZA-ŚMIGŁEGO I SPEKTAKULARNE POKAZY, DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY, CZYLI SPOTKANIE Z NAUKĄ 

Pasjonujący wszechświat 

1
14. Piknik Naukowy Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Koper
nik, park Marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigtego, ul. Rozbrat, 
wstąp wolny, sobota (12.06), 
godz. 11 - 20 

Czy można zmienić wodę w wi
no? Albo spowodować, że ta 
ciecz wybuchnie? A może uda 
się napędzać nią rakiety? Jak 
zorganizowane jest społeczeń
stwo mrówek? Czy da się stero
wać piłką używając tylko mó
zgu? Pytania nie z tej ziemi? 
Ależ skąd! Na wszystkie moż
na uzyskać odpowiedź. Wy
starczy wziąć udział w Pikniku 
Naukowym Polskiego Radia 
i Centrum Nauki Kopernik. So
bota spędzona z entuzjastami 
fiauki będzie -jakzwykle 
- za krótka. Ale na pewno nie 
nudna. 

Wśród tysiąca pokazów, prze
prowadzanych na scenie i w 200 
namiotach przez 
reprezentujących 215 instytucji 
rodzimych naukowców i gości 
z 21 krajów każdy znajdzie coś 
dla siebie. I to w takiej formie, ja
ką lubimy najbardziej -jako za
pierające dech prezentacje, nie
wiarygodne (często w swej pro
stocie) doświadczenia i widowi
skowe eksperymenty. 

Tegoroczna edycja wydarze
n i a upłynie pod hasłem „Wielki 
]VIikroSwiat". Wędrując przez 
Miasteczko Politechniki, wioski 
Archeologiczną i Światową, 
Strefę Kosmiczno-Lotniczą, 
zwiedzając strefy Muzeów i Bio-
logiczno-Medyczną czy ogląda
jąc Atrakcje Wodne przy fontan
nach zarówno mali, jak i całkiem 
dorośli goście imprezy odkry
wać będą otaczający nas tajem-
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niczy świat I badać, jak wielki 
wpływ na nasze życie ma to, co 
niedostrzegalne. 

- Przekonamy się, że nauka to 
nie tylko wzory, wykresy i suche 
fakty, ale przecie wszystkim 
przygodaiwyzwanie, umożli
wiające lepsze rozumienie świa
ta - przekonuje Anita Celarska 
z Polskiego Radia. - To wystar
czający powód, by do parku 
Marszałka Rydza- Śmigłego wy
brać się całą rodziną. 

Zwłaszcza że wielu 
prezenterów pojawi się w War
szawie pierwszy raz. 

- Nie można przegapić pre
zentacji debiutanta na pikniko
wej arenie - gościa British Co

uncil - grupy pasjonatów nauki 
Science Madę Simple - mówi 
Anita Celarska. - Eksperymenty 
z wodą i dźwiękiem w ich wyko
naniu zaskoczą największych 
nawet sceptyków. Goście z Wiel
kiej Brytanii wystąpią na scenie 
o godz. 11.30 i 18.25 z pokazem 
„To tylko woda...?!", 
aogodz. 14.25 zadziwią zebra
nych „Skrajnościami dźwięku". 

Równie warte polecenia są 
pokazy w wykonaniu przybysza 
z Włoch Piętro Olla, któremu 
udało się do służby nauce zaan
gażować nawet cyrkowe sztucz
ki Jego prezentacje Science Cir-
cus (godz, 12,25,16.30 i 19) za
chwycą zwłaszcza najmłod

szych badaczy niezwykłych zja
wisk. Czy spróbująje powtarzać 
w domu? 

A może zamarzą na przykład 
o rowerze zdolnym dojazdy 
po schodach? Kiedy dzieci będą 
podziwiać prezentowany przez 
Wydział Matemaryczno-Przy-
rodniczy Szkoły Nauk Ścisłych 
UKS W przystosowany do takich 
wyczynów model, ich ojcowie 
przekonają się, że jazda samo
chodem o kwadratowych ko
łach jest nie tylko możliwa, ale 
nawet może odbywać się bez 
wstrząsów. Dziwne, prawda? 

Podobnie zaskakująco 
będzie w namiotach Centrum 
Nauki Kopernik. Koniecznie 

trzeba je odwiedzić i to nie tylko 
po to, by zobaczyć makietę 
(w skali 1:200) powstającej wła
śnie siedziby CNK Program ja
ki animatorzy Kopernika przy
gotowali dla gości, zainteresuje 
wszystkich członków rodziny. 

To tutaj - dzięki eksponatowi 
Mindball - na własne oczy prze
konamy się, jak sygnały z nasze
go mózgu są dostarczane 
do komputera, który steruje pił
ką. Sprawdzimy też.jakiegrzyby 
fruwają wokół nas i zbuduj emy 
wielki model cząsteczki węgla. 

Nawet muzyka nie będzie 
w sobotę brzmiała zwyczajnie. 
Postara się o to grupa Ali So-
unds Allowed której koncert pt. 

W tym roku 
pierwszy raz 
Piknik Naukowy 
odbywać się bę
dzie nie na Sta

rówce, a w par
ku Rydza-
-Śmigłego 
przy Rozbrat 

„Eksplozja dźwięków" udowod
ni widzom że muzykę da się 
wydobyć nawet z wiertarek, 
szlifierek, pił i innych tego typu 
.instrumentów". 

Dodatkową oprawę w postaci 
dwumetrowej ogniowej ściany, 
reagującej na fale dźwiękowe, 
latających okręgów dymnych, 
eksplozji i strzałów zapewni 
muzykom Centrum Nauki Ko
pernik. 

- W koncercie finałowym wy
stąpi Afro Kolektyw - zapowia
da Anita Celarska. - Wrażeń 
wystarczy więc wszystkim 
nacałyrok. —Antonina Rogala 


