Sprawozdanie z udziału Instytutu Fizyki PAN
w 21 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
21 Piknik Naukowy odbył się w sobotę, 03 czerwca 2017 roku na Stadionie Narodowym w
Warszawie. W tym roku hasłem przewodnim Pikniku była „Ziemia”. Stoisko naszego Instytutu
było oznaczone symbolem E16 (patrz mapa na stronie www.pikniknaukowy.pl/). Zaprezentowaliśmy
następujące pokazy:
1. Skraplamy atmosferę ziemską
2. Jak nadprzewodnictwo pomoże zmniejszyć zużycie energii
3. Magnesy małe jak ziarnko piasku i wielkie jak kula ziemska
4. Zamiana światła słonecznego na prąd elektryczny (przygotował dr Rafał Pietruszka)
5. GLUTEN – biofizyka chleba (przygotowała grupa z SL4)
Zgodnie z praktyką Pikniku, tematy pokazów są ustalane już w grudniu poprzedniego roku. Ponadto
wszystkie zgłoszenia instytucji podlegają ocenie komisji ewaluacyjnej i część z nich jest odrzucanych.
W bieżącym roku do Pikniku zakwalifikowano ok. 230 instytucji. Zgodnie z informacją organizatorów,
wszystkie edycje Pikniku Naukowego (1-21) odwiedziło prawie 2 miliony osób. Nie znalazłem dokładnych
danych za obecny rok, ale sądząc po tłumach otaczających przez cały czas Pikniku (11.00-20.00) nasze
stoisko, liczba widzów była bardzo duża.
Udział w Pikniku wzięli następujący pracownicy i doktoranci z naszego Instytutu:
1. Marta Aleszkiewicz - SL3
2. Anna Borodziuk - SL4
3. Beata Brodowska – ON1
4. Piotr Dziawa – ON1
5. Marta Galicka – ON4
6. Grzegorz Grabecki – SL2 (koordynator)
7. Joanna Grzyb – SL4

8. Przemysław Kowalik (pomoc w pakowaniu sprzętu) – SL4
9. Damian Kwiatkowski – SL2
10. Łukasz Mioduszewski – SL4
11. Rafał Pietruszka – ON4
12. Paweł Skupiński – ON1
13. Dawid Śnieżek – SL2
Ponadto pomagały nam 3 osoby spoza instytutu:
1. Magdalena Łazicka – Wydz. Biologii UW
2. Monika Ozga – studentka WMP UKSW
3. Agata Kowalska - studentka WMP UKSW

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z imprezy:

1. Widok ogólny części Pikniku, w której znajdowało się nasze stoisko. To co widać na zdjęciu, to
zaledwie ok. 10 % wszystkich stoisk Pikniku.

2. Nasze stanowisko na Pikniku Naukowym 2017.

1. Ekipa SL4 postarała się o widowiskową prezentację, adekwatną do prezentowanego tematu.

2. Prezentacja zjawisk magnetyzmu i nadprzewodnictwa.

3. Widzowie bardzo chcieli się dowiedzieć, co wspólnego ma fizyka z chlebem.

4. Nasze stoisko było cały czas otoczone tłumem widzów.

5. Wielu gości Pikniku było bardzo dociekliwych i naprawdę musieliśmy wytężyć całą naszą wiedzę,
aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

6. Prezentacja nadprzewodnictwa w temperaturze ciekłego azotu.

