
Piknik Edukacyjny Politechniki Warszawskiej "Od Mikro do Makro". Od 

zabawy do technologii 

Czy nauka może być zabawą, a zabawa nauką? Jak przekonać dzieci i młodzież do 

zainteresowania zagadnieniami technicznymi? Zapraszamy na kolejną edycję Pikniku 

Edukacyjnego Politechniki Warszawskiej "Od Mikro do Makro", który w tym roku 

będzie przebiegał pod hasłem „Od zabawy do technologii”. 

Nauka na najwyższym poziomie zaprezentowana w przyjazny sposób – to kwintesencja Pikniku 

Edukacyjnego Politechniki Warszawskiej. W dniach 9-10 czerwca 2017 na terenie Kampusu 

Centralnego PW na wszystkich głodnych wiedzy czeka moc atrakcji. Pełen program znajduje się na 

stronie: www.pw.edu.pl/piknik.  

W piątek, 9 czerwca 2017 roku zapraszamy na interesujące wykłady dla gimnazjalistów i licealistów, 

które poprowadzą wykładowcy PW. Młodzież m.in. pozna fascynującą historię światła, właściwości 

laserów oraz dowie się, jak najnowsze technologie pomagają w leczeniu nowotworów. Uczniowie 

przyjrzą się także zagubionym między wymiarami fraktalom, a także poznają bliżej narzędzie, którym 

posługują się na co dzień, czyli Internet. Swój wykład przygotuje także partner wydarzenia, firma Ursus. 

Na wszystkie wykłady prowadzone są zapisy.  

Drugiego dnia Pikniku, 10 czerwca 2017 roku na terenie położonym między Centrum Zarządzania 

Innowacjami i Transferem Technologii, Wydziałem Inżynierii Lądowej a Wydziałem Elektroniki i 

Technik Informacyjnych, stanie naukowe miasteczko. Swoje stoiska będą miały tam Koła Naukowe 

PW. Podczas ich pokazów uczestnicy będą mogli przeżyć prawdziwą naukową przygodę, odkryć 

tajemnicze zjawiska, także poprzez praktyczne ćwiczenia. 

W budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbędą się m.in. 

przeznaczone dla dzieci warsztaty z programowania i tworzenia gier. Na warsztaty obowiązują zapisy. 

W lobby CZIiTT dostępne będą stoiska VR skierowane także dla dorosłych oraz konsole z grami do 

wyboru. Ponadto, parter budynku opanują drukarki 3D. Będzie można z bliska zobaczyć jak wygląda 

praca takich profesjonalnych urządzeń. 

Na najmłodszych czekają także atrakcje takie jak: dmuchańce, malowanie twarzy, duży basen z 

piłeczkami.  

Piknik organizuje Biuro ds. Promocji i Informacji oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem 

Technologii. Partnerem głównym wydarzenia jest firma Ursus. Patronat honorowy nad wydarzeniem 

objęła Prezydent m. st. Warszawy. 

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: www.pw.edu.pl/piknik 

Zapraszamy do  dołączenia do wydarzenia na Facebooku. 

 

 

Kontakt do organizatora: 

Biuro ds. Promocji i Informacji: imprezy@pw.edu.pl, tel. 22 234 5733. 
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