
Wy, Polacy, kochacie naukę 
Nauka i świetna zabawa. Tu wychował się już pewnie niejeden fizyk czy biolog - zachwalali ci, którzy w sobotę 
odwiedzili 14. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki „Kopernik" 
WOJCIECH KARPIESZUK 

•• 
- Byłem na pierwszym pikniku 
w 1997 r. Kończyłem podstawówkę. 
Nie cierpiałem fizyki. Na Piknik pra
wie siłą zaciągnął mnie dziadek, by 
pokazać, że fizyka może być jednak 
ciekawa. Tak zaczęła się moja pasja. 
Nie zgadnie pan - skończyłem fizy
kę na UW, pracuję w zawodzie - opo
wiadał pan Piotr. Przyszedł z żoną 
i prawie trzyletnim synkiem. - Może 
jest jeszcze mały, ale wcale się tu nie 
nudzi - zachwalał. Ajego synekpo-
chłonięty był prototypem marsjań-
skiego łazika, który jeździł w kółko 
po trawniku. 

Tysiące ludzi - młodych i star
szych - przyszło pobawić się nauką 
w parku Marszałka Rydza-Śmigłego. 
Chodzili od namiotu do namiotu: 
dotykali, badali i smakowali. Nie
straszne były wielkie kolejki i upał. 

Przy stanowisku ambasady Me -
ksyku najbardziej cierpliwi układa
li z kawałków styropianu piramidy 
Majów. Kolejka ustawiła się do pa
miątkowej fotografii z wojownikiem 
nieistniejącej cywilizacji. Ubrany 
był w dziwaczny strój z wielkimi pió -
ropuszami. Wszyscy próbowali przy
smaków prosto z Meksyku - kakao
wej, niezwykle twardej czekolady 
i nachos z najróżniejszymi sosami. 

Nieopodal w replice wojskowe
go namiotu niezwykłe historie dzie

więtnastowiecznej chirurgii opowia
dała Maria Joanna Turos z Warszaw
skiego Uniwersytetu Medycznego. 
- To jest punkt me dyczny z czasów na-
poleońskich. No, tylko koni do za
przęgu brakuje - żartowała. Pokazy
wała zrekonstruowane i oryginalne 
narzędzia chirurgiczne nawet z po
czątków XIX w. do trepanacji czasz
ki, autentyczną piłkę do amputacji. 
- Spokojnie możnabyjej i dziś używać 
-zapewniała. Sama ją znalazła w wy
kopaliskach przy wiadukcie mostu 
Poniatowskiego, podczas remontu 
Dworca Warszawa Powiśle. WXIX w. 
był tam szpital. 

Dalej stały namioty Centrum Ba
dań Kosmicznych PAN, Instytutu Ba
dań Kosmicznych Rosyjskiej Akade
mii Nauk i Swojskiego Jadła. Funda
cja Bioedukacji zapraszała na bada
nie własnego DNA, a Danuta Rosek 
z Instytutu Rozwoju Zwierząt i Badań 
Żywności PAN w Olsztynie pokazy
wała ciekawskim, jak malować bakte
riami i jak policzyć 1 mld bakterii. 
- Mikroskop chodzi non stop, takie 
jest zainteresowanie. Lampa już się 
przegrzała - śmiała się. 

Obok mama instruowała synka: 
- Nie ruszaj się tylko. Chłopczyk aku
rat pozował do portretu fotograficz
nego metodą otworkową. 

- Chodzimy już ze trzy godziny, 
a jeszcze nawet połowy nie widzie
liśmy. Myjuż padamy z nóg, a dzie-

Rodzlna przy mikroskopie 

ciaki w ogóle nie są zmęczone. Są 
ogromnie ciekawe świata, zaglądają 
do każdego namiotu - nie mogli się 
nadziwić Teresa i Krzysztof Wnuko
wie. Na Piknik przyjechali specjalnie 
z Radomia. 

Przez przypadek do parku trafił 
też Pedro z Lizbony. - Co to za świę
to? - dopytywał. - Wy, Polacy, musicie 
kochać naukę - stwierdził, o 


