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24. Piknik Naukowy miał się odbyć na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie. Tak jak 
wszystkie imprezy masowe musiał prze-
nieść się do wirtualnej rzeczywistości. 

Organizatorzy pikniku nie zmienili daty wydarze-
nia i zaprosili do sieci w sobotę 9 maja od godziny 
11:00. Fizycy z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki 
PŁ zaprezentowali swoje pokazy online.

Organizatorzy wirtualnego Pikniku Naukowego 
poprosili grupę fizyków z CMF PŁ o przesłanie krót-
kich filmów, które zaprezentowano publiczności, tym 
razem pozostającej w domu, podczas transmisji na 
żywo z parku przy Centrum Nauki Kopernik.

Wysłane zostały filmy dotyczące wizualizacji ruchu 
drgającego. Można się z nich dowiedzieć co to jest 
i jak działa Harmonograf. Kolejny film, prezentując 
ruch wahadła chaotycznego, wyjaśnia na czym polega 
chaos deterministyczny. Na pokazie można zobaczyć 
falę stojącą na pobudzanej do drgań płycie z wyja-
śnieniem, jak można to wykorzystać w badaniu drgań 
elementów instrumentów muzycznych.

O tych wszystkich zjawiskach opowiedział autor 
filmów dr inż. Janusz Tomaszewski z CMF PŁ.

I tym razem udało się dostarczyć porcję dobrej 
nauki przez zabawę.

n Krzysztof Wojciechowski
CMF PŁ

Piknik Naukowy Online

Przedstawiciele Robotni-
czej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Bawełna” w Ło-
dzi, Politechniki Łódzkiej, 
Veolii Energia Łódź oraz 
spółki Sart specjalizującej 
się w instalacjach fotowol-
taicznych zadeklarowali 
współpracę w projektach 
służących poprawie efek-
tywności energetycznej.

Będzie ona polegała na zapro-
jektowaniu i wybudowaniu paneli 
fotowoltaicznych na dachach 
budynków Spółdzielni. Ze strony 
PŁ list intencyjny podpisał prof. 
Dariusz Gawin, prorektor ds. inno-
wacji i rozwoju uczelni. 

Spółdzielnia „Bawełna”, dzięki 
wdrożeniu przez Veolię innowa-
cyjnych rozwiązań, zwiększy udział 
energii odnawialnej w ogólnym jej 
zużyciu, co m.in. oznaczać będzie 

dla mieszkańców osiedla obniże-
nie kosztów energii elektrycznej. 
Zaplanowane działania dobrze 
wpisują się w strategię Łódzkiego 
Klastra – Fala Energii uruchomio-
nego w 2019 r. przez Veolię Energię 
Łódź S.A., Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 
Politechnikę Łódzką i Instytut Go-
spodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk. 
Zawarte w liście intencyjnym 
deklaracje wiążą się z zakładany-
mi przez organizatorów Klastra 
korzyściami. To przede wszystkim 
ograniczenie kosztów energii, roz-
wiązywanie lokalnych problemów 
związanych m.in. z niską emisją 
oraz propagowanie w społeczeń-
stwie postaw proekologicznych. 
Klaster prowadzi działalność na 
terenie gminy Łódź oraz gmin 
sąsiednich i jest otwarty na innych 
partnerów. Mogą być nimi osoby 
prawne, w tym jednostki naukowe 
i instytuty badawcze oraz jednost-
ki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, które wyrażą 
gotowość współpracy z członkami 
Klastra w realizacji jego celów. 

n Źródłó: ip

Dla środowiska i mieszkańców 

Od lewej: dyr. ds. rozwoju Sławomir Jankowski, dyr. generalny Anna Kędziora-Szwagrzak (Veolia Eneria Łódź), 
prezes zarządu Sylwester Pokorski, wiceprezes Tadeusz Szymański, Artur Leśniak (RSM Bawełna), prezes Zarządu 
Sart i prorektor prof. Dariusz Gawin                                                                                                                      foto: archiwum Veolia




