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Wypełniając ankietę na temat papierów
wartościowych można było zarobić w prosty
sposób nawet 100 000 zł. Wspomniany
robot Tron-X chodził, tańczył a nawet mówił
po polsku. Z Francji, specjalnie na Piknik,
przyjechała interaktywna wystawa odkryć
fizyki ostatnich stu lat, a z Wielkiej Brytanii
wystawa na temat zmian klimatycznych.
Program 1 Telewizji Polskiej – jak co roku –
relacjonował najciekawsze wydarzenia
Pikniku.
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4 czerwca na Rynku Nowego Miasta i na Podzamczu w Warszawie odbył
się 9-ty Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS. Od godziny 11.00 do 20.00
prezentowało się ponad 130 instytucji z Warszawy i innych miast Polski
oraz 7 krajów europejskich (Wielka Brytania, Francja, Czechy, Litwa,
Węgry, Bułgaria oraz Niemcy). Wśród tych instytucji było również nasze
Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska a stoisko Stowarzyszenia
znajdowało się tuż przy estradzie na Podzamczu. Organizatorzy
oszacowali, że na tegorocznym Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS
bawiło się ponad 70 tysięcy ludzi.
Przedsięwzięcie Pikniku Naukowego zostało wybrane przez Komisja
Europejską jako jeden z 30 najciekawszych europejskich projektów
podejmujących problematykę „nauka i społeczeństwo” i zaprezentowano je
900 uczestnikom Europejskiego Forum w Brukseli w marcu 2005 roku.
Piknik Naukowy jest organizowany przez Redakcję Popularyzacji Wiedzy
i Edukacji Polskiego Radia we współpracy z Miastem St. Warszawą
i Stołeczną Estradą. Mottem tegorocznego Pikniku było „Fizyka na fali”.
Nawiązywało ono do dwóch ważnych rocznic: 100-lecia opublikowania
przez Alberta Einsteina serii artykułów, które dokonały jednej
z największych naukowych rewolucji w historii ludzkości oraz 80-lecia
Polskiego Radia.
W związku z ogłoszonym Rokiem Polsko-Niemieckim gościem specjalnym
na Pikniku były Niemcy. Na imprezie furorę zrobił robot Tron-X z Niemiec
(zdjęcie obok), autobus energetyczny i brykiety zniszczonych banknotów.

Fot Szymon Łucyk

PROGRAM na niemieckiej scenie na Podzamczu był następujący:
11.45-12.00 Otwarcie przez Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec
Dr. Reinharda Schweppe
12.00-12.30 Physikanten (fizyka-show)
12.30-12.45 Zespół Szkół Willi-Brandta w Warszawie
12.45-13.00 Fundacja im. Nowickiego
13.00-13.05 Głuchy telefon - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO,
Społeczne Gimnazjum nr 5 STO
13.05-13.30 Magic Andys Chemie-show
13.30-13.40 Młodzież bada... - Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
13.40-13.55 Pokaz sztuki fechtunku w wykonaniu studenckiego bractwa
rycerskiego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
13.55-14.00 Zapowiedź happeningu „Budujemy białko – translacja” –
Szkoła Festiwalu Nauki, Fundacja BioEdukacji
14.00-14.30 Physikanten (fizyka-show)
14.30-14.45 Teleturniej Fundacji im. Nowickiego i Stowarzyszenia
Środowisko dla Środowiska
14.45-15.00 Zespół Szkół Willi-Brandta w Warszawie - Ambasada
Republiki Federalnej Niemiec
15.00-15.30 Magic Andys Chemie-show
15.30-15.40 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO, Społ. Gimnazjum
nr 5 STO
15.40-16.00 Moja szkoła na Pikniku
16.00-16.25 Physikanten (fizyka-show)
16.25-16.30 Konkurs – Instytut Matki i Dziecka
16.30-17.00 Moja szkoła na Pikniku
17.00-17.30 Magic Andys Chemie-show
17.30-17.35 Nauka poszła w las - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu –
program „Wolontariat studencki”
17.35-17.50 Nauka bułgarskich tańców ludowych – Bułgarski Instytut
Kultury
17.50-17.55 Rozmowa romantyka z pozytywistą – Muzeum Romantyzmu w
Opinogórze, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
17.55-18.00 Fotobeton -Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych,
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych PW
18.00-18.30 Physikanten (fizyka-show)
18.30-19.00 Magic Andys Chemie-show
19.00-19.30 Wielka Tombola (loteria) i pożegnanie - Ambasada Republiki
Federalnej Niemiec

Tuz po ustawieniu stoiska Stowarzyszenia

Dokarmiano nas usilnie...
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Przez cały dzień odwiedzały nas tłumy...
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SdS na scenie niemieckiej

Pikniku Naukowego Polskiego Radia BIS

Dwa wydarzenia na scenie niemieckiej Pikniku Naukowego zostały przygotowane
przez nasze Stowarzyszenie.
Dyskusja na scenie
Tuż przed godziną 13-tą na scenę wkroczyli: Prof. Maciej Nowicki, Grzegorz
Jabłonowski (reprezentujący nasze Stowarzyszenie) oraz Pani Małgorzata
Sałgut (reprezentująca Deutcher Akademischer Austauschdienst – DAAD).
Dyskusję prowadził dziennikarz Polskiego Radia Pan Wojtek Łasicki. Celem
występu było pokazanie, jak współpraca Polski z Niemcami może pomagać
młodym ludziom w ich karierach. Grzegorz opowiedział o swoim pobycie w
Niemczech na stypendium Fundacji im. Nowickiego, który to kilka lat później
zaowocował znalezieniem pracy w niemieckiej firmie konsultingowej. Pani
Małgorzata mówiła zaś o Niemcach przyjeżdżających do Polski i o szansach, jakie
daje im możliwość nauki i pracy w naszym kraju. Prof. Nowicki opowiedział o
nagrodzie Deutscher Umweltpreis, którą otrzymał w 1996 roku i o tym, jak narodził
się polsko-niemiecki program stypendialny. Profesor i Jego Fundacja są bliskimi
partnerami SdSu.

Quiz ekologiczny
W trakcie trwania pikniku quiz został przełożony na popołudnie. Okazało się to dla
nas dobre, ponieważ po godzinie 18-tej na pikniku została doroślejsza publika. Tak
więc przy światłach jupiterów na scenę wkroczyło Jury quizu w składzie: Ania
Nowicka (prezes Fundacji im. Nowickiego - przewodnicząca), Ewa Witkowska i
Michał Palmąka (oboje SdS – członkowie) i moja skromna osoba, jako
prowadzącego quiz.
Rozpoczęliśmy od wyłonienia pięciorga uczestników. Nie było to łatwe –
wyruszyłem nawet w „lud” z mikrofonem, ale wiele osób z przerażeniem myślało o
wejściu na scenę. Wreszcie są – szczęśliwa Piątka. Różny przedział wieku, panie i
panowie. Chwila wyjaśnienia zasad i ruszamy.
Pytania ułożone były przez nasze Stowarzyszenie, posortowane w pięć dziedzin:
klimat, odpady, powietrze, przyroda, woda; skala trudności: 1-3 punkty; trzy
odpowiedzi do wyboru, jedna poprawna. Na początku wybierano ostrożnie, ale w
miarę postępu rund właściwie szły tylko najtrudniejsze pytania. Jury musiało sięgać
nawet po pulę rezerwową. Niełatwo było wyłonić zwycięzcę – uczestnicy poprawnie
odpowiadali na wiele pytań.
Świetni też byli widzowie – mimo ulewnego deszczu schronili się pod dużym
namiotem nieopodal i kibicowali do ostatniej chwili. Przeprowadziliśmy kilka
dogrywek, po których grono uczestników malało i malało. Przy czym atmosfera była
niesamowita – nasi zawodnicy dziękowali sobie za świetną zabawę. I wreszcie jest
– zwycięzca, młody mężczyzna po trzydziestce. Podniósł ręce w geście triumfu.
Nie mieliśmy niestety nagrania „We are the champions”, a szkoda...
Jury wręczyło nagrody. Zwycięzca bierze wszystko: a więc album przyrodniczy od
Fundacji Nowickiego / SdS i koszulkę roku polsko-niemieckiego. Pozostali
uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
Poniżej kilka przykładów pytań, sprawdźcie się, czy znacie odpowiedzi. Te zaś
poniżej, małą czcionką. Piknik udał się super, warto by to jeszcze kiedyś
powtórzyć.
Andrzej Błachowicz
PYTANIA
1) Jak duże było odchylenie średniej temperatury powierzchni Ziemi z roku
2000 w porównaniu ze średnią okresu: 1961-1990?
a) plus 2,2 stopnie C
b) plus 0,4 stopnia C*
c) 0 stopnia C
2) Ile kilogramów śmieci wytwarza rocznie JEDNA osoba w Polsce?
a) 100 kg
b) 250 kg
c) 400 kg
3) Jakie siedliska są prawnie chronione w Polsce?
a) Mokre łąki użytkowane ekstensywnie*
b) Bór sosnowy świeży
c) Jeziora polodowcowe
4) Co to jest „Chudy Wojtek”?
a) specjalne urządzenie (o bardzo wydłużonym kształcie) służące do
diagnozowania i naprawiania usterek w sieci wodociągowej
b) specjalny statek, którego zadaniem jest wzruszanie piasku dna Wisły, aby
zapobiec kolmatacji gruntu przy drenach ujęć infiltracyjnych
c) specjalne urządzenie wykorzystywane do diagnozowania stanu gruntu i warstw
wodonośnych w miejscach, w których planowana jest budowa studni
ODPOWIEDZI: 1b, 2b, 3a, 4b
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12.45 Dyskusja na scenie

Stefen Müller licytuje swoją koszulkę z napisem
„Nie bądź Wanda, polub Niemca!"

Widoki z naszego stoiska...
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Plakat Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska, prezentowany na Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS został zaprojektowany przez Monikę Nadrowską, zaś plakat Fundacji im. Nowickiego przez Katarzynę Osińską-Skotak.
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