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Wstęp 

 

Pow ołana w  2006 r. przez  Ministra Nauki, Ministra Edukacji i Miasto st. Warszaw a 

instytucja kultury Centrum Nauki Kopernik (dalej: Centrum) w  trzecim roku sw ojej działalności 

z pow odzeniem realizow ała cele i zadania określone w  statucie i pięcioletnim planie 

działalności na lata 2007-2012. 

Prow adzone były zawansowane, f inansow ane przez Ministerstw o Nauki i Szkolnictw a 

WyŜszego, prace nad tw orzeniem interaktyw nej wystawy wewnętrznej i zew nętrznej, 

laboratoriów  i planetarium.  

Wzbogacany i udoskonalany program działalności Centrum uatrakcyjniał treści 

edukacyjne przekazywane w szkołach. Now e w Polsce sposoby popularyzacji nauki, jak 

pokazy naukow e, spotkały się z tak w ielkim zainteresow aniem, Ŝe juŜ po raz drugi Centrum 

zostało uhonorow ane nagrodą Popularyzatora Nauki, przyznaw aną co roku przez serwis 

Polskiej Akademii Prasow ej - Nauka w  Polsce oraz Ministerstw o Nauki i Szkolnictw a 

WyŜszego. Nagroda w  kategorii Najlepsza prezentacja festiwalów nauki została przyznana 

animatorom Centrum za pokaz „Tajniki aerodynamiki”. 

Pomimo Ŝe Centrum nie dysponuje jeszcze siedzibą (budow a inw estycji realizowanej 

przez Miasto st. Warszawa rozpoczęła się w lipcu 2008 r.) i stałą ekspozycją, Zarząd Ecsite 

(Europejskiego Stow arzyszenia Centrów  Nauki, Muzeów  Nauki oraz Muzeów  Historii 

Naturalnej) wybrał je spośród sześciu zgłoszonych europejskich instytucji na organizatora 

prestiŜow ej konferencji Ecsite w  2011 r. Pow ierzając Centrum organizację gromadzącej 

corocznie ok. tysiąca osób konferencji, Zarząd Stowarzyszenia dostrzegł potencjał Centrum  

i docenił dotychczasow ą działalność. 

Praca Centrum, zw łaszcza tw orzenie wystaw i działań programowych, jest 

konsultow ana i opiniow ana przez Radę Programow ą, którą pow ołali Organizatorzy Centrum . 

Podobnie jak w  roku poprzednim, Centrum korzystało z zaplecza merytorycznego, 

jakie daje instytucjonalna współpraca Organizatorów wspólnej samorządow o-rządowej 

instytucji kultury.  

  

 

I. Przygotowanie do otwarcia Centrum Nauki Kopernik  

1. Rozwój instytucji 

 
Centrum Nauki Kopernik reprezentuje nowy w Polsce typ samorządow o-rządowej 

instytucji kultury. Od czasu pow ołania Centrum w  2006 r. podejmow any jest cały szereg 

prac, mających na celu uspraw nienie realizacji statutow ych celów . 
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a)  W 2008 r. Centrum kontynuow ało rozpoczętą w  poprzednich latach pracę nad 

tw orzeniem w ewnętrznych dokumentów  i aktów  normatyw nych, które umoŜliw ią 

sprawne działanie i rozw ój Centrum w  kontekście realizow anych celów . Niektóre  

z dokumentów  (np. dokumenty przetargow e i w zory umów  dotyczące postępow ań na 

wykonanie ekspozycji) juŜ teraz udostępniane są innym powstającym w  Polsce 

centrom nauki jako  w zór czy punkt odniesienia.  

b) Zainicjow ane zostały trzy procesy, które mają na celu popraw ienie organizacji 

instytucji i efektyw ności realizow anych w Centrum zadań – zarów no teraz, jak i juŜ po 

otw arciu siedziby i uruchomieniu ekspozycji. Pierw szy z procesów ma doprow adzić 

do stw orzenia strategii Centrum na kilka najbliŜszych lat, w  tym sformułow ania w izji  

i misji instytucji, w yznaczenia celów  i standardów działań, wskaźników  dla 

poszczególnych obszarów strategicznych oraz stworzenia struktury organizacyjnej. 

Celem drugiego procesu jest zbudow anie i w droŜenie systemu oceny i kompetencji 

zaw odowych pracowników . Implementacja tego systemu umoŜliw i nie tylko wzrost 

efektywności pracy, ale ułatw i planow anie i koordynow anie procesu nadzoru nad 

pracow nikami, popraw i komunikację w ewnętrzną i da narzędzia do motyw owania 

pracow ników . W rezultacie ostatniego z procesów ma powstać projekt systemu 

informatycznego Centrum.  

c)  Realizacja zaakceptow anego przez Organizatorów pięcioletniego planu działalności 

Centrum, przejaw iająca się głównie w zaawansowanych pracach nad 

przygotowaniem ekspozycji, w ymagała uzupełnienia zespołu pracow ników  

o kolejnych specjalistów  z róŜnych dziedzin (m.in. specjaliści ds. zamów ień 

publicznych, koordynatorzy galerii, konstruktorzy, pracownicy warsztatu). W ciągu 

roku, od grudnia 2007 do grudnia 2008 r., liczba osób zatrudnionych na umow ę  

o pracę wzrosła z 37 do 54 osób. 

d) Pow iększenie zespołu w iązało się z koniecznością zapewnienia stanow isk pracy 

now ym pracow nikom. W 2008 r. Centrum zw iększyło zasoby lokalow e o dw a 

dodatkow e biura: od lutego 2008 r. w ynajmuje lokal przy ul. Jaw orzyńskiej 7, 

natomiast w  grudniu 2008 r. biuro przy ul. Mokotow skiej 17 zostało pow iększone  

o sąsiedni lokal, przyznany Centrum uchw ałą Zarządu Dzielnicy Śródmieście. 

 

 2. Koordynacja procesu projektowania  i  budowy sie dziby Centrum  

 

            Zespół Centrum, pod kierow nictwem dyrekcji w osobach Roberta Firmhofera 

(pozostającego pełnomocnikiem Prezydenta Warszawy do realizacji projektu Centrum Nauki 

Kopernik) i Przemysław a Wielow iejskiego, aktyw nie uczestniczył w  procesie koordynacji 
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przygotowania projektu i budow y siedziby instytucji. Finansow ana przez Miasto st. 

Warszawa inw estycja realizow ana jest przez Stołeczny Zarząd Rozbudow y Miasta.  

a)  W trakcie spotkań ze SZRM i drem inŜ. Janem Kubecem pracow nicy Centrum 

uzgadniali korekty i uzupełnienia do branŜowych projektów  wykonawczych pod kątem 

ich dostosow ania do wymogów  uŜytkow nika, tj. moŜliw ości zainstalow ania elementów 

ekspozycji. Rezultatem uzgodnień jest dokument w  formie planu zadaniow ego, 

zaakceptow any przez głów nego projektanta – Jana Kubeca, i wstępnie przyjęty przez 

SZRM. 

b) Przedstaw iciel Centrum uczestniczył w  pracach działającej przy SZRM komisji,  

przeprowadzającej postępow anie przetargowe na wykonawcę generalnego siedziby 

Centrum.  

c) Pierw szy etap przetargu na wykonawcę budynku zakończył się 21 lutego 2008 r.  

Do drugiego etapu zostało dopuszczonych pięć f irm, ale tylko cztery z nich złoŜyły 

oferty: Warbud S.A. – na kw otę 337 574 000,00 zł; Eiffage Budow nictwo Mitex S.A. – 

340 371 013,47 zł, Budimex Dromex S.A. – 396 457 300,00 zł oraz Mostostal 

Warszawa S.A. – 381 622 817,48 zł. Środki przeznaczone przez Miasto st. 

Warszawa na realizację inw estycji okazały się niŜsze od kw ot przedstawionych  

w ofertach. Blisko miesiąc od otw arcia ofert, 12 czerwca 2008 r., Rada Miasta st. 

Warszawy przyznała dodatkow e środki. Pozw oliło to na rozstrzygnięcie przetargu, 

który wygrała f irma Warbud S.A. 23 lipca 2008 r. została podpisana umow a między 

wykonawcą a inw estorem zastępczym, SZRM. 

d)  Dnia 28 lipca 2008 roku uroczystym w biciem łopat zaczęła się budow a siedziby 

Centrum. Po rozpoczęciu robót ziemnych okazało się,  Ŝe zaprojektow ana do 

przebudowy liczba kabli w  kanalizacji technicznej nie jest zgodna z rzeczyw istą 

liczbą, a w  terenie znajdują się dodatkow e światłow ody, których nie ujaw nili ich 

gestorzy. W związku z tym SZRM i Warbud S.A. podpisali aneks do w cześniejszej 

umow y. Aneks i aktualny harmonogram budow y zakłada oddanie pierw szej części 

budynku w  lutym 2010 r. i zakończenie drugiego etapu w e wrześniu tego samego 

roku.  

e)  Po pięciomiesięcznym okresie realizacji inw estycji moŜna zakładać, Ŝe uzgodnione 

terminy zostaną dotrzymane, o ile nie w ystąpią okoliczności, których obecnie nie da 

się przew idzieć. Firma Warbud traktuje tę inw estycję priorytetowo. Rozpoczęto juŜ 

prace przew idziane do realizacji w  drugim etapie. Pod koniec 2008 r. zaaw ansowane 

były prace ziemne, przygotow ane zostały ścianki szczelinow e pod cały budynek  

i w  duŜej mierze pod planetarium i parking podziemny i rozpoczęło się wykonywanie 

kotw ienia ścianek szczelinow ych budynku kotw ami gruntowymi. 
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3. Tworzenie ekspozycji, laboratoriów  i planetarium   

 

Interaktyw ne ekspozycje wewnętrzne, laboratoria, planetarium i ekspozycja 

zew nętrzna Centrum tw orzone są w  oparciu o program w ieloletni pn. Ekspozycja Centrum 

Nauki Kopernik, przyjęty przez Radę Ministrów Uchw ałą Nr 75/2006 w  dniu 23 maja 2006 r. 

oraz jego zmianę, przyjętą Uchw ałą Rady Ministrów  nr 273/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.  

  Nadzór merytoryczny nad tw orzeniem ekspozycji Centrum spraw uje Rada 

Programow a – organ doradczy pow ołany przez Organizatorów Centrum.  W 2008 r. Rada 

zebrała się na siedmiu posiedzeniach. Pozytyw nie oceniła działania merytoryczne Centrum, 

podkreślając kreatyw ność i szybki postęp prac w  tworzeniu wystaw. 

Na moŜliw ość realizacji zadań w ynikających z programu na rok 2008 istotny w pływ 

miały uw arunkow ania zw iązane z przesunięciem harmonogramu realizacji inw estycji budow y 

Centrum. Konsekw encją opóźnień budow y było przesunięcie terminów  rozpoczęcia 

postępow ań o udzielanie zamów ień na planetarium, laboratoria, ekspozycję w Parku 

Odkryw ców i galerie Centrum, a co za tym idzie przesunięcie znacznej części środków 

planow anych na w ypłacenie rat projektantom i w ytwórcom wystaw w  2008 r. W październiku 

2008 r. Centrum w ystąpiło do Ministra Nauki i Szkolnictw a WyŜszego z prośbą  

o przeniesienie części zaplanow anych środków finansowych z roku 2008 na pierw sze 

półrocze 2009 r. w  ramach środków  niewygasających. Zmiany te Centrum uw zględniło takŜe 

w skierow anym do MNiSW w niosku o aneksow anie programu w ieloletniego. Obecnie 

Centrum oczekuje na decyzję w  tej spraw ie. 

 Pomimo przesunięcia części terminów , realizacja programu w ieloletniego jest bardzo 

zaaw ansow ana. W ramach umów  z zagranicznymi kontrahentami przygotow ywanych jest 

pięć z sześciu galerii. Jedna z tych pięciu wystaw jest współtw orzona przez zespół Centrum. 

Szósta galeria została zaprojektow ana przez polski zespół projektow y, a jej wykonawca 

zostanie wyłoniony w  przetargu. 

a)    Galerie Człowiek i środowisko oraz Świat w ruchu 

   W roku 2008 nastąpiła realizacja zapisów  umowy z 2006 r. z wykonawcą obu galerii,  

holenderską f irmą Bruns. Koordynatorzy galerii prow adzili ciągły nadzór nad 

projektow aniem i wytw arzaniem składników  wystawy przez wykonawcę. Odbyły się 

spotkania merytoryczne z wykonawcą oraz w izyta w dziale produkcyjnym firmy  

Bruns. 

  Aby nie dopuścić do przedwczesnego zakończenia produkcji w ystaw  juŜ 

zakontraktow anych konieczne były renegocjacje w arunków  umow y z f irmą Bruns. 

Rozmowy miały na celu uniknięcie przedwczesnej utraty okresu gwarancji oraz 
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uniknięcie kosztów  związanych ze składow aniem eksponatów , gdyby zostały 

wykonane przed oddaniem budynku do uŜytku. W w yniku tych rozmów Centrum 

podpisało aneks do umowy z f irmą Bruns, zmieniający harmonogram realizacji bez  

dodatkow ych kosztów dla Centrum. 

 Centrum, w e współpracy z wykonawcą galerii, kontynuow ało opracowywanie opisów 

do eksponatów  (wewnętrznych komunikatów  ekspozycyjnych). 

 Prow adzone były prace koncepcyjne (wzornicze i techniczne) nad partią eksponatów  

przew idzianą do w ytworzenia przez Centrum. Rozpoczęła się produkcja dziew ięciu 

eksponatów , z czego cztery zostały ukończone i poddane ew aluacji formatyw nej  

na grupie przyszłych zwiedzających – grupach szkolnych. 

 Podpisana została umow a z f irmą Bruns na 12 dodatkowych eksponatów  

do obydw u galerii, w  tym m.in. na Okno Kopernika, instalację ilustrującą pojęcia  

z dziedziny f ilozofii nauki, w  tym m.in. przewrót kopernikański. 

 Zaw artość i treść eksponatów  była konsultow ana z ekspertami m.in. z zakresu  

botaniki, f izyki i rozw oju seksualnego młodzieŜy. 

 Została opracow ana koncepcja subgalerii Wysokie napięcia, będącej częścią galerii 

Świat w ruchu. Po rozpoznaniu rynku potencjalnych dostawców stanow isk 

ekspozycyjnych Centrum podpisało umow ę z f irmą Resonance Research ze Stanów 

Zjednoczonych, która jest jedynym na św iecie producentem Teatru Wysokich Napięć,  

wprowadzającego w  tematykę zjaw isk związanych z elektrycznością  

i elektromagnetyzmem. 

 

b)    Galeria Korzenie cywilizacji 

 W roku 2008 realizow ano zapisy umowy z niemiecką f irmą Hüttinger GmbH -   

wykonawcą galerii. Prow adzony był nadzór nad projektow aniem i wytwarzaniem 

składników  galerii przez w ykonawcę w  zakresie merytorycznym, dydaktycznym, 

estetycznym i technicznym.   

 Podpisana została umow a z angielską grupą artystów , projektantów i inŜynierów , 

Engineered Arts Limited, na realizację unikatow ego Teatru Robotycznego, 

składającego się z programow alnych robotów , mechanicznej ruchomej i nieruchomej 

scenografii, w yśw ietlanych animacji oraz w ielow arstwowej ścieŜki dźw iękow ej. 

Przedstaw ienia Teatru będą narzędziem komunikacyjnym, pozw alającym na 

poruszanie trudnych tematów , niemoŜliwych do ujęcia za pomocą eksponatów 

interaktyw nych. 
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c)  Galeria Strefa światła 

 W 2008 r. zakończone zostały prace nad scenariuszem fabularyzacji wystawy, 

mającej formę galerii narracyjnej, w  której zw iedzający, wykonując róŜne 

eksperymenty, moŜe podjąć w yzwanie rozw ikłania zagadki detektyw istycznej, opartej 

na w ątkach naukowych. 

  W połow ie roku zakończyły się prace nad przygotowaniem dokumentacji 

postępow ania przetargow ego na w ykonawcę części eksponatów , stylizacji galerii 

oraz scenografii. W czerwcu został ogłoszony przetarg na zamów ienie publiczne, 

który uniew aŜniono z pow odu braku ofert spełniających wymagane kryteria. 

Ostatecznie wykonawca galerii – niemiecka f irma Hütt inger GmbH - został wyłoniony  

w procedurze negocjacji bez ogłoszenia, do których zaproszono pięciu uczestników . 

W październiku podpisano umow ę i, po spełnieniu przez f irmę przew idzianych  

w umow ie w arunków , wniesiono zaliczkę w  wysokości 1 041 000 zł oraz rozpoczęto 

prace nad realizacją galerii.  

 W posiedzeniach komisji przetargow ej (tego i następnych postępowań) uczestniczył 

obserwator z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

  Prow adzono prace nad produkcją eksponatów  przeznaczonych do wytworzenia przez 

Centrum (17 z 40 eksponatów  w galerii). Dw a eksponaty zostały ukończone  

i poddane ew aluacji formatyw nej. 

 

d)  Galeria Najmłodsi 

 Wyłoniony w  wyniku przeprow adzonego w 2007 r. konkursu zespół projektantów , 

Karolina Perrin i Łukasz Wesołow ski, opracowywał pod stałym nadzorem Centrum 

projekt w ykonawczy wystawy. W rezultacie ich pracy pow stała dokumentacja 

koncepcji galer ii, projekty eksponatów  i scenografii pod nazw ą „Kształty  

w przyrodzie”. 

  W październiku ogłoszono przetarg na wykonanie i instalację w ystawy. Na przetarg 

wpłynęły oferty trzech f irm: Hütt inger GmbH, Hypsos i Bruns. Poniew aŜ cena 

najkorzystniejszej oferty przewyŜszała kw otę, którą Centrum mogło przeznaczyć na 

realizację zamów ienia, przetarg został uniew aŜniony. Rozpoczęto prace nad 

modyfikacją przedmiotu zamów ienia, aby w  następnym przetargu wyłonić wykonawcę 

i zrealizow ać galerię, nie przekraczając załoŜonego budŜetu. 

 

e)  Galeria dla młodzieŜy 

 Projekt Galerii dla młodzieŜy pow stał ze scalenia w  jedną w iększą wystawę koncepcji 

i eksponatów  dwóch ekspozycji Globalna wioska i Nowe technologie. Na początku 

roku przeprowadzono szereg prac (m.in. konsultacje, analizy badań i sondaŜy), 
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zw iązanych z opracowaniem szczegółow ej koncepcji galerii, skierow anej do 

niezw ykle trudnej grupy odbiorców , tzw. młodych dorosłych w wieku 17-25 lat. 

 Postępow anie o udzielenie zamów ienia na Galerię dla młodzieŜy rozpoczęło się  

w sierpniu i zakończyło w  grudniu 2008 r. Do udziału w  przetargu stanęło pięć 

czołowych św iatowych f irm (z Francji, Holandii, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii). Oferty 

trzech z nich zostały odrzucone ze względu na braki w  dokumentacji. Do sesji dialogu 

dopuszczone zostały dwie f irmy niemieckie: Archimedes oraz Hüttinger GmbH. Po 

pierw szych spotkaniach oferty przedstawione przez obie f irmy,  dotyczące zawartości 

i aranŜacji ekspozycji,  zostały poddane ew aluacji podczas warsztatów tw órczych dla 

młodzieŜy licealnej i studenckiej.  

Komisja w yłoniła w ykonawcę galerii, uznając za najlepszą ofertę f irmy Archimedes. 

W grudniu 2008 r. Centrum podpisało umow ę z f irmą Archimedes na łączną kw otę 

9 900 000 zł. Bezpośrednio po zaw arciu umowy powołany został zespół roboczy, 

którego głów nym zadaniem jest uzgadnianie szczegółów koncepcji wystawy  

i projektów  stanow isk ekspozycyjnych.  

 

f)   Planetarium 

 W roku 2008 przedstaw iciele Centrum odbyli podróŜ studyjną do Chicago i Now ego 

Jorku w  celu rozpoznania rynku producentów  aparatury planetaryjnej i systemów 

projekcji dostępnych na światowych rynkach, przedstawienia do wstępnej oceny 

rozw iązań projektow ych, rozpoznania rynku programów  przeznaczonych do emisji  

w planetariach i poznania koncepcji aranŜacji przestrzeni ekspozycyjnej w okół 

planetarium na przykładzie Adler Planetarium w Chicago oraz Hayden Planetarium  

w Now ym Jorku, czołowych tego typu instytucji w  USA. Okazją do spotkań  

z profesjonalistami w  tych dziedzinach był udział w  19 konferencji Międzynarodow ego 

Tow arzystwa Planetariów  (IPS – International Planetarium Society) w  Chicago. 

 Dokonano porów nania parametrów  technicznych, w szczególności tych, które 

decydują o jakości i niezaw odności działania urządzeń systemów  projekcji,  

oferowanych przez f irmy amerykańskie, jedną f irmę niemiecką i jedną japońską.  

 Na zaproszenie Centrum przyjechał do Warszawy dr Thomas Kraupe, dyrektor  

planetarium w  Hamburgu, jednej z najlepiej działających tego typu placów ek na 

św iecie. Konsultacje dotyczyły głów nie rozwiązań architektonicznych, ale poruszono 

takŜe kw estie systemów  projekcji oraz sposobu organizacji planetarium. Wynikiem 

spotkania był obszerny raport dra Kraupe, zaw ierający sugestie korekt i ulepszeń  

w projekcie planetarium, opracow any wspólnie z głów nym projektantem, drem inŜ.  

Janem Kubecem, który takŜe brał udział w  spotkaniu. 
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g)  Park Odkrywców 

 W drugim kw artale 2008 r. stw orzona została koncepcja ekspozycji zew nętrznej 

Centrum z uwzględnieniem jej aranŜacji w  projekcie wykonaw czym zieleni.  

 Naw iązana została współpraca z polskimi i europejskimi artystami, którzy rozpoczęli 

pracę nad projektami eksponatów  do Parku. W w yniku tych rozmów  podpisano pięć 

umów  na prace artystyczne inspirow ane współczesną nauką, w  tym m.in. z ElŜbietą 

Wierzbicką na zaprojektow anie i w ykonanie instalacji dźw iękow o-w izualnej 

„Szeptacze”.  

 

h)  Laboratoria i pracow nie 

Jeszcze w roku 2006 opracow ana została wstępna koncepcja funkcjonow ania  

i w yposaŜenia laboratoriów dydaktycznych (pracowni) Centrum, gdzie prow adzone będą 

zajęcia z biologii, chemii i f izyki oraz zajęcia z robotyki. We współpracy z dydaktykami  

z wybranych dziedzin oszacowano wstępnie koszt wyposaŜenia specjalistycznego  

i infrastruktury technicznej pracowni. Przeprow adzono pierwszą część konsultacji  

ze środow iskiem nauczycielskim z ww. dziedzin. Konsultacje mają pomóc w  stworzeniu 

programów  działalności pracow ni, najpełniej odpow iadających programom nauczania. 

 

Centrum kontynuow ało współpracę z kancelarią praw ną, która zajmuje się 

kompleksow ą obsługą praw ną zadań realizow anych z programu w ieloletniego, zw łaszcza  

w zakresie praw a zamów ień publicznych. 

 

 Na początku roku zaw arta została umow a na doradztw o merytoryczne i ekonomiczne 

w zakresie tworzenia ekspozycji naukow ych i edukacyjnych z w iodącym w  Wielkiej Brytanii 

centrum nauki Techniquest z Cardiff. Na mocy tej umowy Centrum korzystało przez cały rok  

z profesjonalnych usług konsultanta merytorycznego o ogromnym dośw iadczeniu 

międzynarodow ym w  zakresie procesu doradztwa przy tworzeniu centrów nauki. 

       

 Przeprow adzono takŜe dalsze negocjacje z polskimi i zagranicznymi artystami, 

tw orzącymi dzieła inspirow ane współczesną nauką. W ich w yniku podpisano osiem umów  na 

eksponaty, które staną się częścią ekspozycji stałej. Będą to m.in. Fregtric Project autorstw a 

Tetsuaki Baby, W hołdzie Leonardowi autorstw a grupy artystycznej Sharmanka.  

 

 Naw iązano rów nieŜ współpracę z architektem, który w  imieniu Centrum analizow ał 

projekt architektoniczny budynku w raz z koncepcją ekspozycji oraz przekazywał 
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projektantow i budynku propozycje zmian szczegółów architektonicznych. Ich celem jest 

dostosow anie powstającego budynku do załoŜonych funkcji zw iązanych z utrzymaniem 

ekspozycji. 

 

II.         Działalno ść programowa 

Centrum prow adzi szeroką działalność programow ą, której celem jest rozbudzenie 

zainteresow ania nauką i zainspirow anie odbiorców do samodzielnego zdobyw ania w iedzy. 

Podejmow ane juŜ teraz, przed otw arciem stałej siedziby, działania, w  tym przede wszystkim 

funkcjonująca od połowy 2006 r. interaktyw na wystawa objazdow a Eksperymentuj!, 

pozw alają zbadać efektywność wybranych modeli komunikacji naukow ej, jak rów nieŜ 

przygotować zespół sprawnie działających pracow ników  i świetnie przygotowanych 

animatorów .   

Centrum informuje opinię publiczną o prow adzonych działaniach, dzięki czemu ich 

odbiorcy mogą skorzystać z proponow anego programu. Budow any jest przy tym pozytywny 

wizerunek nauki i kształcenia.  

 

1.        Edukacja i komunikacja naukowa  

a)  Wystaw a Eksperymentuj! 

 Wystaw a objazdowa Eksperymentuj!, która od połow y 2006 r. odwiedza szkoły 

podstaw owe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jest przeznaczona przede 

wszystkim dla dzieci i młodzieŜy w  wieku szkolnym, jednak korzystają z niej takŜe 

dorośli. W miejscach prezentacji słuŜy ona całej lokalnej społeczności. Jej głów nym 

zadaniem jest wzbudzenie zainteresowania i ciekaw ości naturą otaczających nas 

zjaw isk oraz wsparcie prowadzonych na terenie szkół działań edukacyjnych.   

 W 2008 roku wystawę Eksperymentuj! odw iedziło blisko 52 tys. osób. Centrum 

zaprezentowało ją w e współpracy z 43 instytucjami (szkoły, ośrodki kultury, 

stow arzyszenia) z 40 miast z całej Polski. Wystaw a była pokazyw ana na róŜnych 

imprezach, jak Lato w Mieście, Lato z Radiem, Piknik Naukowy.  

 Odw iedzający wystawę mogli samodzielnie wykonywać eksperymenty oraz wziąć 

udział w krótkich pokazach popularnonaukow ych, prowadzonych przez animatorów 

Centrum. Ma to duŜe znaczenie szczególnie dla niew ielkich szkół, znajdujących się  

w mniejszych miejscow ościach i na terenach w iejskich. Kontakt z wystawą i pokazami 

często jest jedyną okazją do samodzielnego w ykonywania doświadczeń przez 

uczniów  szkoły, która nie dysponuje odpow iednio w yposaŜonymi pracow niami 

przedmiotow ymi. Dostrzegali to nauczyciele, którzy, jak wykazały wyniki ew aluacji  
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z lat 2006-2007, cenią w ystaw ę takŜe za praktyczne zastosowanie praw nauki  

i moŜliw ość weryfikacji nabytej w iedzy. Doceniają rów nieŜ rolę animatorów jako 

ambasadorów  nauki.  

 W 2008 roku w prowadzona została symboliczna opłata za udostępnianie w ystawy. 

 

Miejsca prezentacji wystawy Eksperymentuj! w  2008 roku: 

 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 22 w Płocku 

 23. Lato z Radiem w Kudowie Zdroju  

 

2. Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku 24. Lato z Radiem w Szczawnie Zdroju 

3. Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim 25. Lato z Radiem w Ostrowi Mazowieckiej  

4. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie 26. Lato z Radiem w Olsztynie 

5. Gimnazjum im. ks. W. Blizińskiego  

w Liskowie 

 27. Lato z Radiem w Mikołajkach 

 

6. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych 

w Iławie 

28. Lato z Radiem w Gdańsku   
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7. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie 29. Lato z Radiem w Łebie 

8. I Liceum Ogólnokształcące  

im. M. Kopernika  w Jarosławiu*  

30. Lato z Radiem w Darłowie 

9. Zespół Szkół nr 66 w Warszawie  31. Lato z Radiem w Cieszynie 

10. Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce 32. Lato z Radiem w Zakopanem 

11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

nr 1 w Łodzi 

33. Zespół Szkół Ogólnokształcących  

i Zawodowych w CzyŜewie 

12. Stowarzyszenie KLANZA w Lublinie 34. Zespół Szkół nr 1 w Mrągowie 

13. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej 

Podlaskiej 

35. Zespół Szkół w Baborowie  

 

14. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli 36. X Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach* 

15. Publiczna Biblioteka Miejska w Jastrzębiu 

Zdroju 

37. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Miliczu 

 

16. Centrum Kształcenia Ogólnego  

i Zawodowego w Zabrzu 

38. Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

w Suchedniowie 

17. Gimnazjum w OŜarowicach  39. Stowarzyszenie "U Siemachy" w Krakowie 

18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Bełchatowie* 

40. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mysłowicach  

 

19. Dni Śródmieścia w Warszawie 41. Liceum Ogólnokształcące   

im. Jana Pawła II w  Złotoryi 

20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i  Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie 

42. Zespół Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich w Toruniu 

21. Tarnowskie Centrum Kultury w Tarnowie 

 

43. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4  

w Radomsku  

22. Lato w Mieście w Warszawie   
* w yjazd komercyjny (łącznie 3 wyjazdy komercyjne) 

 

 

b)   Zima w mieście (12-22 lutego) i Lato w mieście (7-27 lipca) w  Warszawie 

Stałym punktem działalności Centrum jest udział w  organizowanych przez Urząd m.st. 

Warszawy akcjach Zima w mieście i Lato w mieście, kierow anych do dzieci i młodzieŜy  

w w ieku szkolnym, które nie wyjeŜdŜają na ferie lub w akacje i spędzają czas w olny od 

nauki w Warszawie. W zajęciach organizow anych przez Centrum uczestniczyły przede 

wszystkim grupy zorganizow ane, później (w godzinach popołudniowych i w weekendy) 

mogli brać w  nich udział takŜe uczestnicy indyw idualni. Programy zajęć były 

przygotowywane tak, by dzieci ze szkół róŜnego szczebla naukę potraktow ały jako 

obszar atrakcyjnych poszukiw ań, eksploracji i dośw iadczeń. 

 W 2008 r. w ramach akcji zimow ej Centrum zorganizow ało warsztaty Karuzela 

naukowa. Około 260 dzieci z domów  dziennego pobytu pod opieką animatorów 

Centrum przeprow adzało dośw iadczenia w  czterech strefach tematycznych: Kuchnia, 

Biuro, Łazienka, Przyjęcie. Eksperymenty z zakresu f izyki i chemii w ykonywane były 

za pomocą ogólnie dostępnych przedmiotów  i materiałów  tak, by uczestnicy mogli je 

pow tórzyć w domu. Miało to przybliŜyć dzieciom istotę zjaw isk i procesów 
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zachodzących w ich najbliŜszym otoczeniu oraz zachęcić do samodzielnego 

eksperymentow ania. 

Wyniki ankiety przeprow adzonej wśród uczestników  warsztatów wykazały, Ŝe ten 

now y typ zajęć jest najbardziej atrakcyjny dla dzieci w w ieku 7-14 lat. W tej grupie 

wiekow ej 95% badanych było zadow olonych z udziału w  warsztatach. 

 W trakcie Lata w Mieście animatorzy Centrum prezentow ali w  salach Pałacu Kultury   

i Nauki trzy róŜne pokazy: Ciśnienie, czyli 20 tys. torebek cukru – pokaz wyjaśniający 

tajniki ciśnienia atmosferycznego i w pływ u ciśnienia na materię w stanie gazowym, 

ciekłym i stałym, Tajniki aerodynamiki – pokaz ukazujący zagadnienia z zakresu 

aerodynamiki, w  szczególności zjaw iska zw iązane z przepływ em pow ietrza, oraz 

pokaz pośw ięcony zagadnieniom dotyczącym róŜnicy ciśnień, temperatur oraz  

potencjałów  elektrycznych - Naukowe baloniki. W sumie odbyło 75 pokazów ,  

w których uczestniczyło blisko 2 200 osób. Pokazom tow arzyszyła interaktyw na 

wystawa Eksperymentuj!.  

Atrakcyjność tej formy komunikacji naukow ej potw ierdzają pozytywne opinie 

zw iedzających. Ponad 94% badanych uznało pokazy za ciekaw e i stwierdziło, Ŝe  

w ich trakcie zdobyli now ą wiedzę. Podobał się now atorski sposób prowadzenia, 

interaktyw ność i przystępne tłumaczenie otaczających nas zjaw isk. Uznanie zyskał 

takŜe dobór interesujących eksperymentów . 

 

c)  Wystrzałowe pokazy (20, 27 kw ietnia w  Warszawie) 

Około 850 osób z Warszawy i okolic obejrzało Wystrzałowe pokazy prezentow ane 

przez dwie kolejne niedziele w  Audytorium Maximum Uniw ersytetu Warszawskiego  

i w  Pałacu Staszica. Były to dw a pokazy: Waltera Ginckelsa, jednego  

z najlepszych demonstratorów  naukow ych w  Europie, który reprezentow ał belgijskie 

centrum nauki Technopolis, oraz pokaz Oda do fizyki, przeprowadzony przez animatorów 

Centrum Nauki Kopernik 

      

d)  Dni Śródmieścia (7 czerwca w Warszaw ie) 

     Na zaproszenie Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Centrum 

uczestniczyło w  festynie kulturalno-rekreacyjnym dla mieszkańców  Warszawy i turystów 

– Dniach Śródmieścia. W imprezie brały udział śródmiejskie instytucje kultury i placów ki 

ośw iatowe. Uczestnicy festynu mogli obejrzeć przygotowaną przez Centrum w ystaw ę  

z w izualizacjami przyszłej siedziby oraz przeprowadzać eksperymenty, korzystając  

z wybranych eksponatów  wystawy interaktywnej Eksperymentuj! Namiot Centrum 

odw iedziło ponad 1000 osób – przede w szystkim rodziców  z dziećmi. 

  



 14

e) Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (14 czerwca  

       w  Warszawie) 

 W roku 2008 Piknik Naukowy został po raz pierwszy zorganizowany wspólnie przez 

Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik. Odbyw ająca się pod honorowym 

patronatem Komisji Europejskiej impreza, miała miejsce 14 czerwca 2008 r. na Rynku 

Now ego Miasta i Podzamczu. W 210 namiotach na pow ierzchni ponad 40 tys. m2  

prezentow ało się 217 instytucji naukow ych z Polski i 18 krajów  św iata: z Belgii, Chin, 

Czech, Danii, Finlandii (gość specjalny), Francji, Japonii, Ir landii, Libanu, Litw y, 

Meksyku, Niemiec, Portugalii, Słow enii, Szw ajcarii, USA, Węgier oraz Włoch. Około 

120 tysięcy osób uczestniczyło w ponad tysiącu eksperymentów  i pokazów .  

 Podstaw owe cele Pikniku Naukow ego to budow anie dialogu między nauką  

a społeczeństwem, zw łaszcza w zakresie prowadzonych projektów  badawczych, 

promocja kształcenia naukow ego i upowszechnianie w iedzy. Piknik Naukowy ma 

formę imprezy plenerow ej. Kontakty z kompetentnymi, pełnymi pasji naukow cami, 

moŜliw ość zrozumienia ich pracy i samodzielne w ykonywanie ciekaw ych 

dośw iadczeń pod okiem gotowych do wyjaśnień specjalistów  sprzyja poszerzaniu 

horyzontów i rozbudzaniu zainteresow ań. Wśród młodzieŜy moŜe takŜe stymulow ać 

chęć spróbow ania swoich sił w trudnym zaw odzie naukow ca. Z kolei naukow cy mają 

okazję nie tylko zaprezentow ać swoją działalność szerszej publiczności, ale takŜe 

poznać ich opinie i oczekiw ania.  

 W czasie imprezy przeprow adzono badania socjologiczne, które – podobnie jak  

w latach poprzednich – pokazały, Ŝe impreza realizuje wytyczone cele i jest wysoko 

oceniana przez uczestników . 81,7% badanych postawiło Piknikow i piątkę  

w sześciostopniow ej skali,  82,2% stw ierdziło, Ŝe udział w  tej imprezie pozw olił im 

poszerzyć własną wiedzę, a w łaściw ie wszyscy (99%) zgodzili się, Ŝe jest to dobry 

sposób rozpowszechniania nauki, a takŜe podniesienia jej rangi w  społeczeństwie.  

 

 

OPINIE 

Stopie ń w  jakim osoba 

zgadza się z opini ą 

2006 2007 2008 

Cieszę się, Ŝe zdecydow ałam/zdecydowałem się przyjść na Piknik 5,4 5,5 5,7 

Pokazy na Pikniku przekonały mnie, Ŝe nauka jest potrzebna 

społeczeństwu 

5,1 5,2 5,1 

Pokazy na Pikniku przekonały mnie, Ŝe nauka jest ciekaw a 4,9 5,0 5,0 

 

Goście Pikniku Naukow ego za pomocą 6-stopniow ej skali (gdzie 1 oznacza – 

„zupełnie się nie zgadzam”, zaś 6 – „całkow icie się zgadzam”) stwierdzili, iŜ impreza 

przekonała ich, Ŝe nauka jest potrzebna społeczeństw u i Ŝe jest ciekaw a.  
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Aby zweryfikow ać hipotezę mów iącą o tym, Ŝe Piknik Naukow y ma w pływ na 

postrzeganie przez gości roli nauki w  społeczeństw ie, zadano im pytanie: Czy Piknik 

Naukowy zmienił sposób, w jaki postrzega Pan/i rol ę nauki w społecze ństwie?  

 

  

 Podjęcie się przez Centrum w spółorganizacji tej imprezy stanow i naturalną 

kontynuację działań tw órców Centrum, a jednocześnie doskonale wypełnia misję 

Centrum. Centrum wzięło na siebie przede w szystkim opracow anie merytoryczne 

Pikniku oraz współpracę z uczestniczącymi w  imprezie instytucjami, w  tym w ybór  

i zaproszenie instytucji spoza Polski. Istotne znaczenie ma tu dopracow anie pokazów 

i prezentacji, by były atrakcyjne dla zw iedzających, jak najbardziej interaktyw ne  

i profesjonalnie przygotowane. Dlatego teŜ po raz pierwszy został powołany zespół 

ew aluatorów , którzy oceniali prezentow ane przez uczestników  pokazy. Ich w nioski 

posłuŜą do podwyŜszenia jakości kolejnego Pikniku Naukow ego. 

 

f)   Festiwal Nauki (21-28 września w  Warszawie) 

Centrum, jak co roku, uczestniczyło w stołecznym Festiwalu Nauki. W programie 

Centrum znalazły się propozycje dla róŜnych grup w iekowych. Najmłodsi uczestnicy  

w wieku przedszkolnym i w czesnoszkolnym (4-8 lat) w  ramach Festiwalu Nauki Małego 

Człowieka mogli w ziąć udział w  pokazach i w arsztatach pt. „Gdyby to tata i mama 

wiedzieli!”. Zajęcia składały się z części warsztatowej i eksperymentalnej. W pierw szej 

pod okiem animatora Centrum moŜna było samodzielnie w ykonać własny naukow y 

minieksponat, a w  drugiej części dzieci m.in. zapoznaw ały się z mechanizmem działania 

camera obscura, przekonywały się, co przew odzi prąd elektryczny, i poznaw ały zasadę 

działania odtw arzacza CD.  

15%

39%

45%

1%

Zdecydowanie tak, do tej pory nie zdawałem/am sobie sprawy z tego, jak bardzo nauka jes t wszechobecna w naszym
Ŝyciu.
Tak, Piknik pokazał mi nowe rejony, w których nauka moŜe być wykorzystana.

 Nie, Piknik tylko potwierdził moje dotychczasowe przekonania.

Moim zdaniem rozwój nauki nie ma większego wpływu na Ŝycie zwykłych ludzi
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Starszym dzieciom i młodzieŜy w  wieku szkolnym Centrum zaproponow ało 

interaktyw ne warsztaty Karuzela naukowa, sprawdzone juŜ podczas akcji Zima  

w Mieście (por. rodz. II.1 punkt b). 

Po raz pierw szy przygotow ano zupełnie now y rodzaj imprezy edukacyjnej w  formie 

terenow ej gry miejskiej. Celem Graj w Powiśle! było przetestowanie niekonw encjonalnej 

formy popularyzacji nauki oraz zapoznanie uczestników  z historią w arszawskiego 

Pow iśla. W ten sposób Centrum chciało rów nieŜ trafić z ofertą programow ą do osób, 

które na ogół nie uczestniczą w  imprezach popularnonaukow ych. Gra była przeznaczona 

dla uczestników  powyŜej 12 roku Ŝycia.  

Ostatnim działaniem przygotow anym przez Centrum na w arszawski Festiw al Nauki 

był pokaz Tajniki aerodynamiki. Jacek Błoniarz-Łuczak i BłaŜej Daw idson – autor  

i wykonawca tego pokazu, otrzymali nagrodę Popularyzator Nauki 2008 w  kategorii 

Najlepsza prezentacja festiwalów nauki w  konkursie organizow anym przez serwis 

Polskiej Agencji Prasow ej „Nauka w Polsce” oraz Ministerstw o Nauki i Szkolnictw a 

WyŜszego. 

W imprezach przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik wzięło udział łącznie 

blisko 2 800 osób (pokaz Tajniki aerodynamiki 400 osób, Karuzela naukowa 350 osób, 

Festiwal Małego Człowieka ok. 2 000, Graj w Powiśle! 54 osoby). 

 

g)   Science on Stage (23-26 października w  Berlinie) 

Po raz kolejny przedstaw iciele Centrum wzięli udział w  Science on Stage,  

międzynarodow ej konferencji, prezentującej najciekawsze projekty edukacyjne, słuŜącej 

rów nieŜ jako forum wymiany dośw iadczeń dla nauczycieli i popularyzatorów nauki. 

Reprezentantki Centrum przedstaw iły wybrane elementy oferty programow ej Centrum, 

adresow anej do młodszych dzieci, w  szczególności Warsztaty Familijne.  

 

h)   Dni pokazów 

W 2008 roku Centrum kontynuow ało rozpoczęty rok wcześniej projekt Dni pokazów,  

z którymi odw iedzało szkoły podstaw owe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

Efektow ne eksperymenty z zakresu f izyki i chemii słuŜą wzbudzeniu zainteresowania  

i ciekaw ości naturą otaczających zjaw isk oraz wsparciu działań edukacyjnych, 

prow adzonych na terenie szkół. Animatorzy Centrum przeprow adzili 31 Dni pokazów  

w 29 miejscow ościach, połoŜonych przede wszystkim na terenie w ojew ództw a 

mazow ieckiego. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 6 tys. osób – uczniów i nauczycieli 

odw iedzanych szkół oraz okolicznych mieszkańców . Cztery wyjazdy odbyły się w  ramach 

akcji „Szkoła z klasą”, koordynow anej przez Centrum Edukacji Obyw atelskiej. 
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Podczas Dni pokazów prezentow ane były najczęściej dw a pokazy 

popularnonaukow e: Ciśnienie – czyli 20 000 torebek cukru oraz Tajniki aerodynamiki 

(por. rozdz. II.1 punkt b). 

 

 
Miejsca Dni Pokazów  w 2008 roku: 

  

 

1. Szkoła z Klasą w Woli Zachariaszowskiej  16. Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie 

2. Szkoła z Klasą w Rabie WyŜnej  17. Szkoła Podstawowa im. J. Chełmońskiego 

w Kuklówce Radziejowickiej 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Praga Południe w Warszawie 

18. Zespół Oświatowy w śelkowie-Kolonii 

 

4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie 19. Samorządowa Szkoła Podstawowa  

w Zawadach 

5. Szkoła z Klasą w Krzemieniewie  20. Publiczne Gimnazjum w Goszczynie 

6. Szkoła z Klasą w Somoninie 21. Przedszkole nr 392 w Warszawie 

7. Gimnazjum nr 81 w Warszawie 22. Zespół Szkół w Gręzówce Starej  

8. Zespół Szkół Publicznych w Lesznie 23. Zespół Szkolno-Przedszkolny  
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w Szczuczynie 

9. Szkoła Podstawowa w Młochowie  

 

24. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 

Poduchownej 

10. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Radomiu 25. Publiczne Gimnazjum im. Ziemi 

Kujawskiej w Osięcinach 

11. Gimnazjum nr 1 w Józefowie 26. Gimnazjum w Skępem  

12. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejówku 

 

27. Zespół Szkół im. Jana Pawła II  

w Orzechowie 

13. Mszczonowski Ośrodek Kultury  28. Gimnazjum w Wartkowicach 

14. Ognisko Wychowawcze "Świder" w Otwocku 

 

29. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

w Podkowie Leśnej (pokazy komercyjne) 

15. Zespół Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku   
 

 

i)    Warsztaty familijne 

 PilotaŜow y projekt w arsztatów dla dzieci z rodzicami, zrealizow any w 2007 roku, 

okazał się niezwykle atrakcyjną i poŜądaną formą zajęć. Projekt był w ięc kontynuow any 

w 2008 r. W warsztatach biorą udział dzieci w  wieku 5-8 lat wraz z rodzicami. Celem 

zajęć jest nie tylko popularyzacja nauki, ale teŜ wzmacnianie w ięzi w ewnątrz rodziny oraz 

inspirow anie do ciekaw ego spędzania w olnego czasu. Opiekunow ie otrzymują materiały, 

które w  przystępnej formie uzupełniają poruszane na w arsztatach tematy i zaw ierają 

propozycje dodatkowych doświadczeń i zabaw . Zajęcia, prow adzone przez animatorów 

Centrum, oparte są na zróŜnicow anych metodach: zaw ierają m.in. elementy pracy 

manualnej – dośw iadczenia, prace plastyczne (wykonywane samodzielnie lub z pomocą 

osoby dorosłej), prezentacje multimedialne, gry i zabaw y ruchowe oraz eksperymenty 

wykonywane za pomocą interaktyw nych eksponatów.  

W 2008 roku animatorzy Centrum przeprow adzili łącznie 54 w arsztaty na dziesięć 

róŜnych tematów , z czego trzy były nowe (Na tropach dinozaurów, Jak działa telewizor?  

i Co się dzieje ze śmieciami?), a w przypadku siedmiu miała miejsce reedycja, której 

celem było zmodernizow anie eksponatów  i w prowadzenie popraw ek, zgodnych  

z sugestiami uczestników  w arsztatów  w 2007 roku (w yniki ankiet). Działania te przyniosły 

spodziew ane rezultaty. Po przeprow adzeniu ew aluacji zajęć okazało się, Ŝe w szystkie 

pow tarzane warsztaty uzyskały lepsze oceny w ankietach w  porównaniu z rokiem 

poprzednim, a dw a z nich zyskały bardzo wysokie noty (średnia ogólnych ocen  

z czterech zajęć to, odpow iednio 4,8 i 4,9 – w  skali do 5,0). Z now ych tematów  olbrzymią 

popularnością i znakomitym przyjęciem cieszył się w arsztat o dinozaurach. Rosnąca 

popularność w arsztatów  (błyskaw iczne wypełnianie się list uczestników  tuŜ po otw arciu 

zapisów) spowodow ała, Ŝe od października zw iększono dwukrotnie (z czterech do ośmiu)  

liczbę pow tarzanych zajęć na jeden temat.  

W w arsztatach wzięło udział ok. 700 dorosłych i 800 dzieci.  
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j)   Szkolenie dla nauczycieli gimnazjów   

W ramach f inansow anego przez Komisję Europejską projektu Gender Aw areness 

Participation Process (GAPP), realizow anego na Uniw ersytecie Warszawskim, Centrum 

wraz z Fundacją Partners Polska zorganizow ało szkolenie dla nauczycieli gimnazjów na 

temat: Jak interesująco i ciekawie przedstawiać młodzieŜy perspektywy edukacji i pracy 

związane z naukami ścisłymi i technicznymi. Nauczyciele przyglądali się pracy 

naukowców  i na tej podstaw ie przygotowali scenariusze lekcji, które pokazyw ały 

atrakcyjność pracy uczonych. W tym pilotaŜowym projekcie w zięło udział 18 nauczycieli 

gimnazjów  z województwa mazow ieckiego. Odbyły się lekcje pokazow e, nagrany został 

f ilm z udziałem młodych naukow ców i pow stała broszura, zawierająca scenariusze lekcji.  

Obydw a materiały są bezpłatnie rozsyłane do szkół na terenie kraju.  

 

k)   Konkurs dla nauczycieli Wystrzałowa lekcja 

W drugiej połow ie roku Centrum wspólnie z Fundacją Partners Polska przeprow adziło 

konkurs dla nauczycieli biologii, chemii i f izyki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

56 uczestników  stworzyło scenariusze lekcji z w ykorzystaniem eksperymentu. Komisja 

złoŜona z nauczycieli metodyków  i popularyzatorów  nauki w yróŜniła 13 scenariuszy. Trzy 

najlepsze zostały opublikow ane na łamach ogólnopolskich czasopism dla nauczycieli 

(„Biologia w  szkole”, „Fizyka w szkole”, „Chemia w  szkole”). Dodatkowym rezultatem 

konkursu będą rozsyłane bezpłatnie do szkół materiały: f ilm DVD oraz broszura 

zaw ierająca opisy eksperymentów . Konkurs miał na celu zaktyw izowanie nauczycieli  

i zachęcenie ich do stosow ania metod eksperymentalnych w  nauczaniu.  

  

l)   Konferencja POKAZAĆ-PRZEKAZAĆ (18-20 kw ietnia w  Warszaw ie)  

Druga edycja konferencji dla popularyzatorów nauki i demonstratorów  naukowych 

zgromadziła ok. 100 osób z całej Polski, w  tym m.in. nauczycieli szkół róŜnego szczebla. 

Celem konferencji było wsparcie i skoordynow anie działań środow iska związanego  

z dziedziną komunikacji naukow ej. Uczestnicy prezentowali przygotowane przez siebie 

pokazy, w ymieniali się spostrzeŜeniami i dośw iadczeniami. Mogli takŜe skorzystać  

z konsultacji z gościem specjalnym, Walterem Ginckelsem z belgijskiego centrum nauki 

Technopolis, dośw iadczonym demonstratorem naukowym. Dzięki konferencji udało się 

naw iązać wiele kontaktów  i doprowadzić do integracji środow iska. 

W przeprowadzonej po konferencji ewaluacji uczestnicy do najw iększych korzyści 

wynikających z udziału w  spotkaniu zaliczyli moŜliw ość poznania innych demonstratorów 

naukowych oraz poszerzenie w iedzy z zakresu prow adzenia pokazów  oraz wzrost 

motyw acji do tw orzenia nowych. Ogromną zaletą konferencji okazała się takŜe 

róŜnorodność pokazów. Na podstaw ie zebranych opinii kolejne edycje konferencji będą 
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adresow ane przede wszystkim do nauczycieli, przy czym zostanie utrzymany 

interdyscyplinarny charakter prezentacji.  

 

ł)   Współpraca z centrami nauki w  Polsce: 

 Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA dla organizatorów  niekomercyjnych centrów 

nauki i wystaw interaktyw nych w Polsce (4-5 grudnia w  Warszaw ie) 

Wspierając działania popularyzujące naukę oraz kulturę w  regionie i kraju, 

Centrum kontynuuje rozpoczętą w  2007 r. pracę nad tw orzeniem platformy  

współpracy dla podobnych inicjatyw , zw iązanych z popularyzacją nauki. W dniach 4-5 

grudnia Centrum zorganizow ało drugą edycję konferencji dla organizatorów  centrów 

nauki i interaktyw nych wystaw  w Polsce INTERAKCJA–INTEGRACJA. Gościem 

specjalnym konferencji był Vlastimil Volak, dyrektor centrum nauki Techmania  

z Pilzna, który opow iedział o dośw iadczeniach tw orzenia otw artego niedaw no 

czeskiego centrum. Około 70 przedstaw icieli 19 projektów  z całej Polski dzieliło się 

dośw iadczeniami w  zakresie koncepcji wystaw, projektow ania siedziby centrum 

nauki, w spółpracy z animatorami, tw orzenia eksponatów , zajęć warsztatowych, 

współpracy ze szkołami i promocji. DuŜy nacisk został połoŜony na działania 

programow e i edukacyjne. Poniew aŜ w opinii uczestników  konferencji coroczne 

spotkania są szansą do stworzenia wspólnych dla polskich centrów nauki rozw iązań, 

postanow iono, Ŝe powstanie list sygnatariusza, sygnalizujący ukonstytuowanie się 

środow iska tw órców centrów nauki w  Polsce. Podpisany przez przedstaw icieli 

poszczególnych projektów  list zostanie przesłany do odpow iednich władz lokalnych  

i państw owych. Ponadto ustalono, Ŝe wynikiem konferencji będzie zbudow anie bazy 

realizow anych przez poszczególne ośrodki projektów , skierow anych na współpracę 

ze szkołami i nauczycielami oraz stw orzenie przeglądu działań programow ych,  

a takŜe pow stanie grupy roboczej zajmującej się kw estiami bezpieczeństw a  

i certyf ikacji wystaw. Materiały z konferencji zostały umieszczone na stronie 

internetow ej Centrum, gdzie powstanie takŜe w krótce baza danych o polskich 

centrach nauki. 

 Wykorzystując swoje dotychczasow e dośw iadczenie w zakresie tw orzenia instytucji  

i w ystaw  przedstawiciele Centrum udzielali nieodpłatnych konsultacji reprezentującym 

projekty z Zabrza, Krakow a, Św idnicy, Rzeszowa, Lublina oraz byli obecni na 

spotkaniach organizow anych dla lokalnych środow isk i decydentów  w niektórych  

z wymienionych miast. 

 

 

 

 



 21

m)  Współpraca z zagranicznymi centrami nauki: 

 Współpraca z Ecsite – Europejskim Stow arzyszeniem Centrów , Muzeów  Nauki  

i Muzeów  Historii Naturalnej: 

- Centrum zostało wybrane na gospodarza corocznej konferencji Ecsite. Konferencja 

dla ok. tysiąca osób z całego św iata odbędzie się w roku 2011. Zarząd Ecsite 

bardzo wysoko ocenił ofertę złoŜoną przez Centrum. Wybierając Centrum spośród 

sześciu kandydujących, juŜ działających centrów, dostrzegł potencjał i docenił 

dotychczasową działalność instytucji. 

- Od czerwca 2008 r. Centrum ma sw ojego przedstaw iciela w  Zarządzie Ecsite. 

Reprezentantem Centrum jest dyrektor Robert Firmhofer. 

- Delegacja Centrum wzięła udział w  corocznej konferencji Ecsite (29-31 maja  

w Budapeszcie), gdzie m.in. uczestniczyła w sesji poświęconej centrom nauki   

w Europie środkow o-wschodniej. 

- Wraz z Miastem st. Warszawa i w arszawskim Festiw alem Nauki Centrum podpisało 

list intencyjny, w którym trzej partnerzy deklarują chęć w łączenia się  

w przygotowywany przez Ecsite projekt europejskich miast przyjaznych nauce.  

W projekcie mają wziąć udział miasta, centra i muzea nauki i techniki oraz inni 

organizatorzy wydarzeń naukow ych. Celem projektu jest zebranie najlepszych 

praktyk i rozpropagow anie ich w  200 europejskich miastach. Stow arzyszenie Ecsite 

ubiega się o przyznanie dotacji w  ramach 7 Programu Ramow ego Komisji 

Europejskiej: Science in Society, Area 5.3.0.3 Encouraging a European dimension 

at science events targeting the public, SiS-2009-3.0.3.1 Platform of netw orks 

grouping science museums, organizers of science events and the cities.  

 

 Przedstaw iciele Centrum w zięli udział w konferencji ASTC – Association of Science-

Technology Centres (18-21 października w  Filadelf ii), najw iększego światowego 

stow arzyszenia centrów  nauki. 

 

n) Inne: 

 Centrum podejmuje działania zw iązane z promocją Polski za granicą. W 2008 roku 

 kontynuow aliśmy udział w  pracach Grupy Roboczej Rady Promocji Polski, która 

 przygotowywała Ramow ą Strategię Promocji Polski do 2015 r. i opracow ywała 

 działania promocyjne w  2009 r. 

 Centrum uczestniczyło w  pracach zespołu przygotowującego „Społeczną Strategię 

Warszawy – Strategię Rozw iązywania Problemów  Społecznych na lata 2009-2020”. 

W zw iązku z zakresem działalności Centrum skoncentrow ało się na pracach  

w ramach zespołu zadaniow ego „Kapitał ludzki”, zajmującego się nauką  

i szkolnictw em w yŜszym, ośw iatą pow szechną i edukacją,  kulturą i edukacją 
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kulturalną oraz sportem i ochroną zdrow ia. Społeczna Strategia Warszawy została 

uchw alona przez Radę Miasta st. Warszawy w dniu 18 grudnia 2008 r. 

 

 

  Realizacją wymienionych pow yŜej działań programow ych oraz obsługą wystawy 

Eksperymentuj! (por. rozdz. II.1.punkty a-i) zajmow ał się zespół starannie przeszkolonych 

animatorów  i demonstratorów  Centrum. Poniew aŜ informacja o rekrutacji na rok 2008 

została rozpropagowana nie tylko w  środow iskach zw iązanych z naukami ścisłymi,  

w grupie wybranych osób znaleźli się takŜe studenci i absolw enci humanistycznych 

kierunków  studiów , mający często umiejętności społeczne i dośw iadczenie animacyjne. 

Potw ierdzeniem trafnego wyboru animatorów  i stałego doskonalenia w arsztatu jest 

nagroda Popularyzatora Nauki 2008 za pokaz Tajniki aerodynamiki zdobyta przez 

animatorów Centrum w  kategorii Najlepsza prezentacja festiwalów nauki. Pod koniec  

2008 roku została przeprow adzona rekrutacja animatorów  na rok 2009. Spośród 120 

zgłoszeń 60 osób zostało zaproszonych na rozmow y, w trakcie których kandydaci 

prezentow ali samodzielnie przygotowane pokazy naukow e. Ostatecznie komisja 

rekrutacyjna wybrała grupę 20 osób oraz kandydatów  rezerwowych. 

 

  

2.       Komunikacja społeczna  

 

Precedensowy w Polsce charakter instytucji, misja spoczywająca na Centrum Nauki 

Kopernik, jako instytucji publicznej i najw iększym tego rodzaju projekcie w  kraju, a takŜe 

zaaw ansow anie prac przygotowujących do otw arcia rodzi potrzebę efektywnego 

informow ania opinii publicznej o stanie prac nad Centrum i działaniach programow ych.   

 

a)   W 2008 r. Centrum aktualizow ało i rozbudowywało uruchomiony w  roku poprzednim 

serw is www  (www.kopernik.org.pl). Ukazało się ponad 60 aktualności w  języku polskim  

i 11 w  angielskim. 717 osób spośród odw iedzających serw is zaprenumerow ało 

new sletter, w którym przesyłane są informacje o w ydarzeniach w  Centrum oraz  

ogłoszenia o pracy. W serw isie działał rów nieŜ kalendarz imprez programow ych, 

umieszczone zostały materiały i zdjęcia w duŜej rozdzielczości przeznaczone dla 

mediów . Pow stały podstrony poświęcone budow ie siedziby Centrum (w ieści z budowy  

i galeria zdjęć), udziale Centrum Nauki Kopernik w  Pikniku Naukowym, konkursow i 

Wystrzałowa lekcja, szkoleniu dla nauczycieli gimnazjów  oraz centrom nauki i w ystawom 

interaktyw nym w  Polsce. 
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b) Centrum prow adziło aktyw ną współpracę z mediami: przygotow ało ponad  

20 informacji prasow ych i zorganizow ało cztery konferencje prasow e, w tym dw ie 

konferencje pośw ięcone tworzonym w ystawom (29 października - Strefie światła  

i 17 grudnia - Galerii dla młodzieŜy), jedna konferencja została połączona z uroczystością 

wbicia pierwszej łopaty pod budynek Centrum (28 lipca) i jedna miała jako temat 

działania programow e (7 lipca – rozpoczęcie programu Centrum w  ramach akcji Lato  

w Mieście). Ponadto Centrum wzięło udział w  konferencji zorganizow anej przez Urząd m. 

st. Warszawy z okazji podpisania umow y na wykonanie budynku Centrum Nauki 

Kopernik pomiędzy SZRM a f irmą Warbud S.A.  

c)   Rezultatem powyŜszych działań było ok. 130 publikacji prasow ych we wszystkich 

głów nych dziennikach (w ydaniach krajow ych i lokalnych), często pozawarszawskich 

dziennikach lokalnych, jak i serw isach internetow ych. Wyemitow ano ok. 100 audycji  

i informacji radiow ych oraz ok. 40 telew izyjnych. 

d)    Rozpoczęcie współpracy z Polskim Radiem SA przy organizacji Pikniku Naukow ego 

wymagało od Centrum przedsięw zięcia działań promocyjnych, podkreślających rolę  

i w kład instytucji w  przygotowanie tego, dotąd f irmow anego wyłącznie przez Radio, 

wydarzenia. Informując opinię publiczną o tej najw iększej w Europie imprezie plenerow ej 

pośw ięconej nauce, promow ano nie tylko wydarzenie, ale i jego bohatera: naukę.  

Centrum w spółtw orzyło stronę internetow ą Pikniku, współorganizow ało inaugurację  

(9 czerwca – konferencja prasowa połączona z pokazami naukow ymi przygotowanymi 

przez animatorów  Centrum). W w yniku promocji w  mediach ukazało się ponad 200 

artykułów  w  prasie i Internecie, kilkadziesiąt  audycji radiowych i telew izyjnych. 

Wydarzenie było relacjonow ane na Ŝyw o przez Polskie Radio i TV P. Ukazały się takŜe 

mater iały promocyjne Pikniku: billboardy w  metrze, citylighty, ulotki, foldery, spot f ilmow y.  

e)  O wszystkich w aŜnych wydarzeniach i postępach prac nad przygotow aniem 

ekspozycji oraz budynku regularnie informow ani byli Organizatorzy Centrum Nauki 

Kopernik (Miasto st. Warszaw a, Minister Nauki i Szkolnictw a WyŜszego oraz Minister  

Edukacji Narodow ej), poprzez rozsyłane co miesiąc przez Centrum biuletyny. 

f)  W 2008 r. Centrum posługiw ało się w  komunikacji zew nętrznej w ieloma materiałami 

promocyjnymi, min.:  

 sześć billboardów na WybrzeŜu Kościuszkowskim przedstaw iających wizualizacje 

budynku i Parku Odkryw ców, 

 ulotki w  dwóch w ersjach językowych, informujące o tw orzeniu Centrum Nauki 

Kopernik i wystawie Eksperymentuj!, 

 dw ujęzyczny folder, prezentujący Centrum, jego siedzibę, planow ane wystawy  

i bieŜącą działalność programow ą,  

 plakaty zapow iadające imprezy Centrum poza Warszaw ą, 
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 kalendarz na rok 2009, prezentujący artystyczne w izje elementów  wystawy stałej 

Centrum.  

 

 

3.        Ewaluacja  

 

W celu podnoszenia jakości działań w  2008 r. w szystkie działania programow e były 

poddaw ane bieŜącej ew aluacji. Stosow ane były metody jakościow e (indyw idualne 

wyw iady pogłębione IDI, w ywiady grupowe FGI) oraz ilościow e (ankiety). Oceniany był 

zarówno poziom satysfakcji odbiorców , jak i przekaz edukacyjny poszczególnych 

projektów . Dzięki badaniom udało się pozyskać informacje o odbiorcach działań Centrum 

(pokazy naukow e w ramach akcji Lato w mieście obejrzało blisko 30% osób spoza 

Warszawy, a na warsztaty familijne najchętniej wybierają się rodzice z dziećmi  

w w ieku 6-7 lat). Ankiety pozwoliły takŜe określić, jakie kanały informacji są 

najskuteczniejsze w przypadku poszczególnych projektów : coraz w iększą rolę odgryw a 

Internet, rośnie takŜe znaczenie strony internetow ej www.kopernik.org.pl i new slettera, 

Obydw ie formy traktow ane są przez odbiorców działań Centrum, jako jedno 

z podstaw owych źródeł informacji.  

 

 

III.           Wnioski 

 

W 2008 roku Centrum realizow ało pięcioletni program działalności, koncentrując się 

na dw óch istotnych obszarach działania: przygotow aniu do otw arcia docelow ej siedziby  

i prow adzeniu działalności z zakresu edukacji i komunikacji naukow ej.  

Przełomow ym w ydarzeniem było rozpoczęcie procesu budowy siedziby Centrum, 

wieńczące w ieloletni okres przygotow ania inw estycji. Obecny stan zaaw ansowania prac daje 

realną perspektyw ę otw arcia Centrum dla publiczności w  połow ie 2010 roku. Ścisła 

współpraca Centrum z inw estorem, generalnym w ykonawcą i projektantem przyczyni się do 

pow stania budynku atrakcyjnego w  formie i dobrze słuŜącego wymogom funkcjonalnym, 

wynikającym z misji Centrum. 

Realizow any był proces tw orzenia interaktyw nych ekspozycji w ew nętrznych  

i zew nętrznych (Park Odkryw ców), laboratoriów  i planetarium. Bardzo zaawansowane prace 

nad budow ą eksponatów  pozwalają ocenić projektow aną ekspozycję jako now oczesną  

i innow acyjną, niosącą bogatą w iedzę na temat nauki, umoŜliw iającą zw iedzającym 
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sw obodne eksperymentow anie. Wytw orzone samodzielnie przez zespół Centrum eksponaty, 

poddane ew aluacji w ewnętrznej i zew nętrznej, spełniają św iatowe kryteria jakości. Tym 

samym Centrum uzyskało samodzielność w ykonawczą, co w przyszłości pozwoli mu 

budow ać ekspozycje czasowe.  

Rozpoczęte zostały takŜe procesy planowania strategicznego, informatyzacji  

i systemu ocen i opisu kompetencji zaw odowych pracowników , które mają uczynić  

z Centrum now oczesną, efektywną w  działaniu instytucję kultury now ego typu.  

Jednocześnie Centrum prow adzi coraz bogatszą działalność programow ą, 

adresow aną głównie do uczniów wszystkich poziomów nauczania, rodzin i nauczycieli,   

a takŜe innych środow isk, zajmujących się edukacją i komunikacją naukow ą. Po raz drugi  

z rzędu Centrum zostało uhonorow ane prestiŜową nagrodą Popularyzator Nauki PA P  

i MNiSW,  przyznaną tym razem w  wyrazie uznania za najlepszy pokaz naukowy.  

Wypracowane wcześniej modele działania, adresow ane głów nie do dzieci, młodzieŜy  

i rodziców – prezentacje wystawy Eksperymentuj!, Dni pokazów, Warsztaty familijne – 

zostały rozw inięte i stały się efektywnym narzędziem realizacji celów  z zakresu komunikacji 

naukow ej i edukacji w Warszawie i całej Polsce. Wsparły je liczne działania adresow ane do 

nauczycieli – szkolenia, konkursy, konferencje, w  przyszłości publikacje. Te dopracow ane 

modele działań będą upowszechniane w  2009 roku na szerszą skalę w e współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 

Centrum zaangaŜow ało się rów nieŜ organizacyjnie i merytorycznie w  najw iększą  

w Europie plenerow ą imprezę popularnonaukow ą - Piknik Naukowy, przyczyniając się do 

uzyskania najlepszej w  historii tej imprezy oceny przez publiczność. Kontynuow any był udział 

w Festiw alu Nauki m.in. z innow acyjnym projektem naukow ej gry miejskiej. 

Na szczególną uw agę zasługuje fakt uzyskania przez Centrum praw a do organizacji 

konferencji ECSITE w  2011 roku. Będzie to praw dopodobnie najw iększa w  Polsce 

niepodległej międzynarodow a konferencja edukacyjna i popularnonaukow a. Przedstaw iciel 

Centrum został wybrany do zarządu tej prestiŜow ej organizacji. Centrum zainicjow ało takŜe 

procesy, mające na celu udział w  projektach f inansow anych przez Unię Europejską.  

Dostrzegając rodzące się środow isko centrów  nauki w  Polsce, Centrum w zięło na 

siebie stw orzenie forum wymiany dośw iadczeń pomiędzy środow iskami i wzajemnego 

doskonalenia form działalności. Druga konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA zakończyła się 

przyjęciem wspólnych ustaleń, które przyczynią się rozw oju nieformalnej edukacji  

i komunikacji naukow ej w  Polsce.  

 


