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WSTĘP 

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największe w Europie plenerowe 

wydarzenie upowszechniające naukę w Polsce. Piknik Naukowy w 2015 r., zrealizowano w przestrzeni 

Stadionu Narodowego w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 100 000 osób, dla których stanowiska 

wystawowe przygotowało około 200 instytucji naukowych i badawczych. Niniejszy raport prezentuje 

podstawowe dane zebrane podczas badania dziewiętnastej edycji Pikniku, zarówno jego ewaluację jak 

i odbiór przez uczestników wydarzenia. 

PODSUMOWANIE 

1. Większość uczestników Pikniku nie ma na co dzień do czynienia ani z nauką ani z jej 

bezpośrednim praktycznym wykorzystaniem. 

Struktura społeczno-demograficzna gości tego dorocznego wydarzenia dowodzi, że jego przesłanie ma 

uniwersalistyczny charakter, trafiając do wielu grup o różnym statusie społecznym. Piknik Naukowy 

jest cały czas bardzo atrakcyjną formą przekazu i kontaktu z nauką, docierając ze swoją misją do 

kolejnych roczników. 

2. Najważniejsze motywacje przyjścia na Piknik zawierały czynnik naukowy.  

Na pytanie o najważniejsze motywacje towarzyszące przyjściu na Piknik prawie połowa uczestników 

(48,8%) wybrała przynajmniej jedną z tych odpowiedzi: Chciałe(a)m poszerzyć wiedzę i zrozumienie 

nauki, Chciałe(a)m dowiedzieć się czegoś więcej o rzeczach, które mnie interesują lub są moją pasją, 

Chciałe(a)m poczuć energię ludzi na Pikniku, naładować baterie, Delektować się tym, że nauka jest 

ciekawa i niezwykła. Sam Stadion Narodowy nie okazał się aż tak wielką atrakcją, tak było w 2015 roku 

jak i w 2014 roku. 

Interesującym dopełnieniem informacji o motywacjach jest poczucie braku wiedzy, żal, że nie 

nauczono się różnych rzeczy wcześniej – takie odczucia zadeklarowało dwie trzecie uczestników 

Pikniku (63,9%), co ciekawe, chociaż pytanie z założenia było przeznaczone dla dorosłych, chętnie 

odpowiadali na nie także uczniowie, wśród których nie brakowało osób „niedouczonych” (51,5%). 

Odczuwane braki wiedzy dotyczą przede wszystkim nauk matematyczno-przyrodniczych, zwłaszcza 

fizyki, wskazywanej dwukrotnie częściej niż matematyka. 
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3. Wielu badanych uczestników Pikniku prezentuje się jako osoby aktywnie poszukujące 

wiedzy. 

Duża część z nich poświęca na to swój czas często i systematycznie czyli przynajmniej raz w tygodniu. 

Nie mają wyraźnych preferencji w doborze źródeł wiedzy - z podobną częstotliwością sięgają do książek 

lub czasopism naukowych, do stron www w Internecie poświęconych tematyce naukowej i oglądają 

w  TV programy popularnonaukowe. Najaktywniejszych, którzy przynajmniej raz w tygodniu korzystają 

z tych trzech źródeł, jest 18,5%, nieaktywnych, w ogóle z nich nie korzystających jest zaledwie 0,7%. 

W  okresie 2014 – maj 2015 większość (61,0%) uczestniczyła w innej niż Piknik imprezie związanej 

z  nauką, najczęściej były to targi książki (31,0%), pokazy lub wykłady w instytucjach naukowych (21,3%) 

i Festiwal Nauki (14,4%). 

4. Dbałość o poziom wiedzy charakteryzuje wielu rodziców dzieci w wieku szkolnym. 

 – prawie połowa tych dzieci (45,2%) chodzi na zorganizowane zajęcia o charakterze naukowym 

systematycznie, to znaczy przynajmniej raz w tygodniu (30,5%) lub przynajmniej raz w miesiącu 

(14,7%). Najczęściej uczęszczają one na przedmiotowe szkolne kółka (22,8% chodzi przynajmniej raz w 

tygodniu). Jeśli natomiast uwzględnić wyłącznie te zajęcia, o których naukowym charakterze nie można 

wątpić, to znaczy: uczęszczanie na Uniwersytety dla Dzieci pod patronatem wyższych uczelni, KMO, 

Małe Laboratorium i  Kluby Młodego Technika/Małego Inżyniera – 12,4% uczestniczy w takich zajęciach 

przynajmniej raz w tygodniu, a 7,7% przynajmniej raz w miesiącu. 

5. Większość wystawców Pikniku reprezentowała nauki przyrodnicze bądź techniczne i ta 

oferta spotkała się z uznaniem jego uczestników. 

Dane z badania wystawców i preferencje uczestników imprezy są niezwykle spójne. Specjalnością 

największej liczby wystawców była fizyka i fizyka była tematyką najbardziej interesującą gości Pikniku. 

Kolejność pozostałych dziedzin nauki jest również bardzo koherentna: inżynieria/robotyka/drony, 

biologia i biotechnologia/medycyna, chemia, archeologia itd. Z możliwości bezpośredniego kontaktu 

z  naukowcami i popularyzatorami nauki, co jest jednym z  kluczowych celów Pikniku, skorzystała 

połowa badanych uczestników (50,3%). 

6. Najwięcej czasu spędziły na Pikniku osoby, które szukały czegoś inspirującego, 

mobilizującego bądź ich motywacja miała charakter sensu stricto naukowy, kierowały się 

potrzebą edukacji dziecka a także ci, którzy są stałymi „bywalcami” Pikniku.  

Te dwa typy najbardziej zainteresowanych odbiorców są najlepszą ilustracją dualistycznej natury 

Pikniku: naukowej i popularyzatorskiej. 
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Co czwarty uczestnik wcześniejszych Pikników spontanicznie podał konkretne przykłady ilustrujące 

jego wpływ na własne życie i/lub życie jego rodziny (23,7%). Jak na wydarzenie odbywające się tylko 

raz w roku, to satysfakcjonujący wynik. 

7. Ogólna ocena Pikniku jest niezmiennie dobra.  

Przy pięciopunktowej skali ocen: w 2014 roku jej średnia wynosiła 4,17, a obecnie - 4,00, niewiele osób 

było niezadowolonych. Również niezmiennie wysoko uczestnicy Pikniku cenią sobie jego 

zlokalizowanie na Stadionie Narodowym. Co więcej, porównując odpowiedzi z danymi z 2014 roku 

można zauważyć, że skala odczuwanych utrudnień wyraźnie się zmniejszyła – dotyczy to przede 

wszystkim przestrzeni: dzięki zlokalizowaniu stoisk na obszarze całego stadionu, tłum gości został 

„rozproszony” i stał się mniej uciążliwy. Nie zmniejszyły się natomiast narzekania na oblężenie stoisk, 

kolejki do stoisk itp. 

8. W 2015 roku po raz pierwszy bezpośrednio zapytano o wizerunek Pikniku. 

Dwa stwierdzenia miały charakter pozytywny: 

 Piknik jest wyjątkową imprezą popularyzującą naukę, nic go nie może zastąpić; 

 Piknik cieszy się zasłużoną popularnością. 

Również dwa stwierdzenia – miały charakter negatywny: 

 Piknik jest za mało naukowy, za bardzo przypomina festyn; 

 Na  Pikniku jest za dużo wystawców, dla których jest to tylko forma reklamy.  

W przypadku stwierdzeń pozytywnych nie wystąpiła istotna różnica zdań, zdecydowana większość 

gości uważa Piknik za wyjątkowy i zasługujący na swoją popularność. Problematyczną sprawą jest 

obecność na Pikniku niektórych wystawców. Zdaniem stosunkowo licznej grupy uczestników za dużo 

jest wśród nich instytucji/firm, dla których jest to tylko forma reklamy - 18,6% badanych mówi o tym 

w sposób jednoznaczny i zdecydowany. 

Najbardziej prowokacyjne stwierdzenie: Piknik jest za mało naukowy – za bardzo przypomina festyn, 

wywołało zdecydowany sprzeciw u co czwartego badanego uczestnika, w sumie nie zgodziła się z nim 

prawie połowa respondentów (49,9%). Osób o przeciwstawnych opiniach – w mniejszym lub większym 

stopniu zgadzających się ze zdaniem, że Piknik jest za mało naukowy było o połowę mniej (26,4%). 

Przeważają więc poglądy odrzucające sformułowane stwierdzenie, ale widać, że dla części gości czynnik 

„naukowy” i „piknikowy  – zabawowy” nie są odpowiednio zrównoważone. 
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INFORMACJA O BADANIU 

Badanie zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniu 9 maja 2015 roku 

na  Stadionie Narodowym na 1000 – osobowej próbie uczestników XIX Pikniku Naukowego. Badanie 

przeprowadzono w godzinach 12.00 – 20.00. 

Opinie na temat Pikniku Naukowego zbierano wśród uczestników w wieku 10+. Pytania zadawano 

osobom, które już zakończyły zwiedzanie i opuszczały Stadion Narodowy.  

METODOLOGIA  

W doborze próby posłużono się metodą badania „potoku odbiorców”. Ankieterzy rekrutowali 

respondentów przy 6 bramkach wyjściowych. W ciągu jednej godziny przeprowadzano łącznie 

ok. 125 wywiadów. 

Na imprezy masowe z reguły przychodzi się w towarzystwie rodziny, znajomych, koleżanek i kolegów. 

Z takiej kilkuosobowej grupy ankieterzy rekrutowali tylko jednego respondenta, tego, który ostatnio 

obchodził urodziny. Zastosowana kontrolowana zasada systematycznego doboru próby zapewniała 

duże jej rozproszenie czyli zróżnicowanie; w warunkach imprezy masowej zastępowała warstwowanie. 

Próba nie może być jednak traktowana jako reprezentatywna dla uczestników Pikniku ponieważ 

nieznane są parametry całej populacji uczestniczącej w tym wydarzeniu. Tym niemniej przyjęta zasada 

doboru gwarantuje objęcie badaniem osób należących do różnych grup społecznych, a dzięki temu 

pozwala na wnioskowanie o dominujących i sporadycznie występujących cechach, opiniach 

i  postawach. 

Ankiety były realizowane dwiema metodami, w zależności od reakcji i wieku respondenta. Część z nich 

wypełniała ankietę samodzielnie – jeśli sobie tego życzyła, a z częścią, zwłaszcza z najmłodszymi 

uczestnikami, ankieter przeprowadzał wywiad. 

Uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie także za pośrednictwem internetu – w tym celu przygotowano 

dedykowane skrzynki mailowe. 
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SONDA INTERNETOWA  

Podczas Pikniku ankieterzy rozdawali uczestnikom, którzy nie chcieli odpowiadać na pytania ankiety, 

karty informacyjne zawierające adresy mailowe skrzynek, na które można było wysłać swoje opinie. 

Takich kart rozdano 4000. 

Karta Informacyjna 

 

Pod adresem www.cbos.pl/piknik/piknik była umieszczona krótka interaktywna ankieta. 
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SPOSÓB PREZENTACJI DANYCH 

W ankiecie zrealizowanej w 2015 roku powtórzono część pytań z kwestionariusza z 2014 roku, w tym 

wszystkie tzw. metryczkowe. Dlatego wyniki są prezentowane w sposób porównawczy. Porównanie 

nie będzie opierać się na opisie i interpretacji wzrostu lub spadku jednostkowych cech, czynników itp. 

W porównaniu 2014 – 2015 analizowana będzie stałość lub zmienność struktur: cech społeczno-

demograficznych uczestników Pikniku, ich opinii, źródeł informacji itd. Przy zastosowanej metodzie 

doboru próby wzrost lub spadek o kilka punktów procentowych nie ma znaczenia, jeśli nie zmienia on 

istotnie całej struktury odpowiedzi. 

Kwestionariusz zawierał kilka pytań otwartych. Wyniki są prezentowane zarówno w formie 

rekodowanej jak i pełnych, nierekodowanych rozkładów odpowiedzi. W przypadku każdego pytania 

otwartego suma wskazań przekracza 100% ponieważ wypowiedzi respondentów były z reguły 

wieloelementowe czyli zawierały różne treści i kodowano je na 7 polach kodowych. 

Rekodowanie, czyli redukcja kilkudziesięciu bądź kilkuset odpowiedzi (w zależności od pytania) 

do  kilkunastu kategorii jest zawsze obciążone pewną arbitralnością. Nie budzi wątpliwości np. 

zaliczenie chemii, fizyki czy biologii do nauk przyrodniczych/ścisłych, ale już np. geografia jest nauką 

o charakterze zarówno przyrodniczym (geografia fizyczna) jak i społecznym. W takich niejasnych 

sytuacjach sposób rekodowania zależał od charakteru wypowiedzi – np. odpowiedź ogólna „geografia” 

była rekodowana jako nauka społeczna, a bardziej szczegółowa typu „oceanografia” jako nauka 

przyrodnicza. Zaliczono je do dwóch różnych kategorii ponieważ semantycznie są odmienne. 

Rekodowanie jest standardową praktyką w przypadku otrzymania wielkiej liczby różnorodnych 

odpowiedzi. Mimo wad, jest jedyną metodą, która może pokazać strukturę opinii czy ocen. 

Jednocześnie obok danych rekodowanych w Aneksie zamieszczone są wyniki szczegółowe, oddające 

pełne spectrum wypowiedzi uczestników Pikniku. 

Przy pytaniach dotyczących wszystkich respondentów nie są podawane dane liczbowe (rok temu 

badanie przeprowadzono na próbie 1277 osób), jeśli natomiast na pytanie odpowiadała jakaś 

podgrupa (np. osoby posiadające dzieci w wieku szkolnym), podana jest jej liczebność. 

W niektórych pytaniach udzielano odpowiedzi na skalach, prezentowane są odsetki wskazań 

na  poszczególne punkty skali oraz miary tendencji centralnych czyli: średnia, mediana oraz modalna. 

Przy sprawdzaniu różnic między średnimi korzystano z Analyze Compare Means One-Way Anova oraz 

post-hoc testu Tukey’a. Na tej podstawie formułowano wnioski o istotności bądź nieistotności różnicy 

średnich między wyodrębnionymi grupami uczestników Pikniku. Przy badaniu zależności między 

pozostałymi zmiennymi mierzonymi na skalach nominalnymi i porządkowych wykorzystywano 

współczynnik korelacji V Cramera oraz Compare column proportions (z-tests).  
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REALIZACJA BADANIA  

Brama nr 2 

 

Fot. Jolanta Kalka 
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Brama nr 11 

 

Fot. Jolanta Kalka 
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Brama nr10 

 

Brama nr 6 
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PORTRET SOCJO-PSYCHOLOGICZNY UCZESTNIKÓW  PIKNIKU 2015 

CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 

Analizując strukturę płci uczestników Pikniku, można powtórzyć ubiegłoroczny wniosek: jest on 

imprezą atrakcyjną zarówno dla mężczyzn/chłopców jak i kobiet/dziewcząt, a pewna przewaga 

kobiet/dziewcząt zapewne nie jest przypadkowa. W polskim społeczeństwie ponad połowa to kobiety 

(51,6%), więcej kobiet niż mężczyzn ma wyższe wykształcenie, nic więc dziwnego, że przeważają 

liczebnie na wielkiej, masowej imprezie poświęconej nauce i edukacji. 

Płeć 

 2014 2015 

Mężczyzna/chłopak 44,9% 41,6% 

Kobieta/dziewczyna 55,1% 58,4% 

Piknik to impreza w dużej mierze pokoleniowa: jej uczestnikami są najczęściej osoby młode, w wieku 

edukacyjnym, a jeśli są w średnim wieku, to z reguły przyszły z dziećmi (na ogół w wieku szkolnym – 

średnia wieku dzieci to 14 lat, mediana 13 lat a modalna 10 lat). 

Wiek 

 2014 2015 

do 15 lat  12,7 % 7,3% 

16 -18 lat 13,7% 13,3% 

19 - 24 lata 12,9% 14,5% 

25 - 34 lata 18,2% 19,6% 

35 - 50 lat 

24,4%  

W tym 17,9% to osoby, 

które przyszły z dziećmi 

28,5% 

w tym 20,2% to osoby, które 

przyszły z dziećmi 

51- 65 lat 11,6% 9,6% 

powyżej 65 lat 4,5% 3,5% 

brak danych/odmowa 2,0% 3,7% 
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Struktura zamieszkania uczestników Pikniku w 2014r. i w 2015r. jest prawie taka sama: 

 mieszkańcy najmniejszych dzielnic Warszawy (Wilanów, Wesoła, Rembertów – każda liczy 

ok. 25 tysięcy) mają najmniejszy udział w piknikowym audytorium. I odwrotnie: mieszkający w 

największych dzielnicach (Mokotów, Praga Południe i Ursynów – każda powyżej 144 tysięcy) 

to najliczniejsze grupy warszawiaków na Pikniku; 

 znaczący udział w Pikniku mają osoby mieszkające poza Warszawą i poza jej obszarem 

metropolitalnym; reprezentowane są wszystkie województwa, ale najczęściej są to mieszkańcy 

województwa mazowieckiego.  

Pewnym novum jest (niewielka) obecność w próbie osób mieszkających poza granicami Polski, co jest 

prawdopodobnie efektem emigracji/migracji. W związku z tym w kolejnym badaniu do kafeterii 

odpowiedzi powinien być dodany odpowiedni podpunkt. 

Miejsce zamieszkania 

 2014 2015 

Bemowo 3,8% 3,7% 

Białołęka 4,6% 4,8% 

Bielany 4,3% 3,8% 

Mokotów 7,9% 7,0% 

Ochota 3,2% 3,7% 

Praga Południe 9,5% 11,1% 

Praga Północ 3,2% 3,4% 

Rembertów 0,4% 0,5% 

Śródmieście 3,9% 4,6% 

Targówek 4,2% 4,3% 

Ursus 1,4% 1,7% 

Ursynów 7,0% 7,1% 

Wawer 2,5% 1,5% 

Wesoła 0,9% 1,5% 

Wilanów 1,1% 1,6% 

Włochy 2,5% 1,3% 

Wola 3,6% 5,8% 

Żoliborz 1,7% 2,9% 
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Warszawa ogółem 65,6% 70,3% 

Mieszka na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy (np. Łomianki, 

Falenica itd.) 

10,3% 9,0% 

Mieszka poza Warszawą i poza OMW 23,2% 19,9% 

Brak danych 0,9% 0,8% 

 

Województwo w 

którym mieszka 

uczestnik Pikniku 

 2014 2015 

Dolnośląskie 0,8% 0,6% 

Kujawsko-pomorskie 0,4% 0,3% 

Lubelskie 2,7% 1,0% 

Lubuskie 0,4% 0,1% 

Łódzkie 2,0% 0,8% 

Małopolskie 0,8% 0,7% 

Mazowieckie 9,8% 9,1% 

Opolskie 0,3% 0,1% 

Podkarpackie 0,4% 0,3% 

Podlaskie 0,9% 1,1% 

Pomorskie 0,4% 0,8% 

Śląskie 0,5% 1,5% 

Świętokrzyskie 0,6% 0,6% 

Warmińsko-mazurskie 1,7% 1,0% 

Wielkopolskie 0,3% 0,5% 

Zachodniopomorskie 0,5% 0,8% 

Mieszka w Warszawie lub na terenie OMW 75,9% 79,3% 

Poza granicami Polski 

(Białoruś, Czechy, Hiszpania, Ukraina, USA) 

0,0% 0,6% 

Brak danych 1,7% 0,8% 
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Co trzeci badany uczestnik Pikniku uczy się (32,9% w 2014 i 31,1% w 2015). Większość osób, która 

zakończyła już edukację, ma wyższe wykształcenie1. Nieco częściej są to osoby z wykształceniem 

humanistycznym/społecznym lub ekonomicznym niż technicznym, przyrodniczym bądź ścisłym co 

można zinterpretować jako: fakt potwierdzający uniwersalizm Pikniku, nie jest to wydarzenie 

adresowane do specjalistów czy osób zainteresowanych jednym obszarem nauki, 

po drugie – w Polsce wśród osób z wykształceniem wyższym przeważają absolwenci kierunków 

humanistyczno-społeczno-ekonomicznych i na imprezie masowej taka struktura się odtworzyła. 

 

Wykształcenie 2014 2015 

Respondent zakończył 

edukację 

wykształcenie poniżej średniego 3,1% 4,4% 

wykształcenie średnie/policealne 21,1% 17,9% 

wykształcenie wyższe 

41,9% 

w tym: 

21,8% humanistyczne, 

społeczne, ekonomiczne; 

15,9% techniczne, 

przyrodnicze, ścisłe 

2,3% medyczne 

1,9% artystyczne 

47,0% 

w tym: 

26,0% humanistyczne, 

społeczne, ekonomiczne 

16,5% techniczne, 

przyrodnicze, ścisłe 

2,4% medyczne 

2,1% artystyczne 

Respondent nie 

zakończył edukacji 

uczy się w szkole podstawowej 3,6% 2,1% 

uczy się w gimnazjum 12,1% 8,4% 

uczy się w szkole średniej 9,2% 9,5% 

uczy się w szkole zasadniczej 

zawodowej 

,4% 0,3% 

uczy się w szkole wyższej 7,6% 10,8% 

Brak danych 2,3% 0,0% 

 

  

                                                           
1 W skali kraju osoby z wyższym wykształceniem stanowią 17,0%; GUS Rocznik Demograficzny 2014 
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WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK  

Dwie trzecie badanych uczestników Pikniku było już CNK (59,8% w 2014 oraz 65,8% w 2015), 

nie  zanotowano żadnych różnic w tym względzie między mężczyznami i kobietami. 

Wśród osób młodych (do 18 roku życia) wizyta w CNK jest prawie powszechnym standardem, 

w starszych grupach ten udział jest znacznie niższy. Lecz w 2015 roku zaobserwowano istotną zmianę 

w strukturze wieku gości CNK – generalnie wśród wizytujących wzrósł odsetek osób starszych 

i  ta  tendencja wystąpiła we wszystkich grupach wiekowych. Dlatego ten wynik trudno traktować 

w  kategoriach czystego przypadku, prawdopodobnie CNK stał się miejscem chętniej odwiedzanym 

przez osoby także w wieku pozaszkolnym co może być np. zasługą atrakcyjności oferty CNK dla 

dorosłych bądź innych niezidentyfikowanych w tym badaniu czynników – ponieważ nie pytano 

respondentów o motywacje towarzyszące odwiedzeniu Centrum. 

 

Ile razy był Pan(i) w warszawskim Centrum Nauki 

Kopernik po to, by obejrzeć wystawy, pokazy na 

żywo lub filmy w Planetarium, wziąć udział w 

zajęciach w laboratorium, w warsztatach itp. 

2014 2015 

Był 

54,2% 

w tym: 

1 raz: 24,2% 

2 razy:13,2% 

3 razy: 8,6% 

więcej niż 3 razy:7,5% 

58,7% 

w tym: 

1 raz: 23,0% 

2 razy:16,8% 

3 razy: 10,4% 

więcej niż 3 razy:7,9% 

Był, ale nie pamięta ile razy 5,6% 7,1% 

Nigdy w CNK nie był 39,5% 34,0% 

Brak danych 0,7% 0,2% 
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2014 2015 

Był w CNK Nie był w CNK Był w CNK Nie był w CNK 

Płeć 

Mężczyzna/chłopak 59,9% 40,1% 
65,3% 34,7% 

Kobieta/dziewczyna 60,4% 39,6% 
66,4% 33,6% 

Wiek 

do 15 lat 82,1% 17,9% 
91,8% 8,2% 

16 -18 lat 77,7% 22,3% 
78,9% 21,1% 

19 - 24 lata 50,9% 49,1% 
60,0% 40,0% 

25 - 34 lata 45,7% 54,3% 
60,5% 39,5% 

35 - 50 lat 65,2% 34,8% 
69,1% 30,9% 

51- 65 lat 45,9% 54,1% 
46,9% 53,1% 

powyżej 65 lat 47,4% 52,6% 
64,7% 35,3% 

Miejsce 

zamieszkania 

Warszawa 61,2% 38,8% 70,6% 29,4% 

Obszar Metropolitalny Warszawy 

(OMW) 
63,4% 36,6% 61,1% 38,9% 

Poza Warszawą i poza OMW 56,2% 43,8% 51,8% 48,2% 

W obliczeniach pominięto braki danych. 

HOBBY I PASJE  

Uzupełniają portret uczestników Pikniku posiadane przez nich hobby i pasje. Na tym przykładzie można 

zaobserwować pewien wpływ tematyki Pikniku – otóż w 2014 roku, kiedy jedną z atrakcji imprezy była 

prezentacja najszybszego samochodu świata i strefa motoryzacji, częściej wymienianym hobby były 

samochody. W 2015 jego pozycja jest dużo słabsza. 

W 2015 roku, tak samo jak w 2014, wymieniono ponad 200 zainteresowań, co przekonuje, że 

uczestnicy Pikniku są osobami o różnorodnych upodobaniach i pasjach. Ich struktura – utworzona 

poprzez rekodowanie odpowiedzi – pokazuje, że ma ona pewne elementy stałe i zmienne. Do 

elementów stałych można zaliczyć różne formy uczestnictwa w kulturze oraz zainteresowanie naukami 

matematyczno-przyrodniczymi. W obu badaniach ten typ zainteresowań jest relatywnie najczęściej 

wymieniany. Natomiast takie preferencje jak np. samochody należą prawdopodobnie do zmiennych 

elementów struktury hobby/pasji, przynajmniej częściowo wiążących się z tematyką Pikniku i doborem 

wystawców. 
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Co jest Pana(i) pasją lub hobby?  (odpowiedzi respondentów) 

Dane rekodowane 

2014 2015 

Kultura:/sztuka: uprawianie i/lub słuchanie 

muzyki, malowanie, pisanie, teatr, śpiew, 

taniec, film,  itd. 

24,4% 

Sztuka/kultura: uprawianie i/lub 

słuchanie muzyki, malowanie, teatr, film 

itd. 

25,0% 

Sport/uprawianie konkretnego sportu 21,9% 

Nauki matematyczno-przyrodnicze: np. 

fizyka, chemia, biologia, geologia, 

matematyka 

22,4% 

Nauki matematyczno-przyrodnicze: np. fizyka, 

chemia, biologia, geologia, matematyka 
18,7% 

Nauki społeczne: ekonomia, socjologia, 

psychologia itp. 
17,8% 

Czytanie książek 11,0% Sport/uprawianie konkretnego sportu 15,8% 

Nauki społeczne: ekonomia, socjologia, 

psychologia itp. 
9,5% 

Inżynieria/technika: np. robotyka, 

automatyka 
10,8% 

Inżynieria/technika: np. robotyka, 

automatyka 
9,2% Czytanie książek 10,7% 

Motoryzacja/samochody/motocykle 9,0% Informatyka/IT 6,5% 

Podróże/turystyka 8,3% Podróże/turystyka 6,2% 

Tradycyjne hobby: majsterkowanie, 

filatelistyka, modelarstwo, kolekcjonowanie 

lamp, starych pocztówek, numizmatyka itp. 

6,3% 
Tradycyjne hobby: majsterkowanie, 

filatelistyka, modelarstwo itp. 
4,3% 

Informatyka/IT 5,6% 
Nauki medyczne: medycyna, farmacja, 

dietetyka 
3,9% 

Nauki medyczne: medycyna, farmacja, 

dietetyka 
4,0% Motoryzacja/samochody/motocykle 2,5% 

Gry o charakterze intelektualnym: sudoku, 

scrabble, lego, szachy, brydż itp. 
3,4% 

Gry o charakterze intelektualnym: 

sudoku, scrabble, lego, szachy, 

geocaching itp. 

2,2% 

Nauki humanistyczne: filozofia, języki, 

językoznawstwo 
2,7% 

Nauki humanistyczne: filozofia, języki, 

językoznawstwo 
2,1% 

Rolnictwo/leśnictwo/ogrodnictwo 1,5%  Rolnictwo/leśnictwo/ogrodnictwo 2,1% 

Rodzina/życie towarzyskie/rozrywki: np. 

krzyżówki, dzieci/wnuki itp. 
1,1% 

Rodzina/życie towarzyskie/rozrywki: np. 

krzyżówki, dzieci/wnuki itp. 
1,0% 
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Inne hobby nie związane z nauką 

(kynologia/felinologia/psy/koty/, 

grzybobranie, pielgrzymowanie itd.) 

3,7%  Inne hobby nie związane z nauką 5,8% 

Inne związane z nauką (np. : UW, nauki 

popularne, sprawy popularno-naukowe,  

materiały lekkie) 

2,3% Inne związane z nauką 3,4% 

Inne trudne do sklasyfikowania 0,7% Inne trudne do sklasyfikowania 1,3% 

Mam różne pasje/hobby 0,8% Mam różne pasje/hobby 0,3% 

Nie mam pasji/hobby 0,9% Nie mam pasji/hobby 0,9% 

Nie można odczytać 0,4% Nie można odczytać 0,0% 

Trudno powiedzieć 3,6% Trudno powiedzieć 3,9% 

 

Co jest Twoją pasją lub hobby/ 

Dane nierekodowane – wskazania od 1% i więcej 

2014 2015 

Sport (ogólnie)/WF/aktywność fizyczna 10,7% Sport (ogólnie)/WF/aktywność fizyczna 9,5% 

Muzyka – ogólnie 9,0% Historia – ogólnie 8,2% 

Motoryzacja/auta/samochody 8,4% Muzyka – ogólnie 8,1% 

Czytanie/czytanie książek/książki/ 

Literatura/lektura – ogólnie 
7,5% 

Czytanie/czytanie książek/książki/ 

Literatura/lektura – ogólnie 
7,3% 

Chemia 5,3% Fizyka – ogólnie 5,7% 

Fizyka – ogólnie 5,0% Chemia 5,6% 

Historia – ogólnie 4,6% Film – ogólnie 4,7% 

Podróże/wycieczki/zwiedzanie/wędrówki 

po nieznanych okolicach/ 
4,5% 

Informatyka/ IT/technologia 

informacyjna/robienie stron internetowych 
4,4% 

Fotografia 4,2% 
Matematyka, rozwiązywanie zadań 

logicznych 
4,4% 

Czytanie książek – konkretne rodzaje 

literatury : SF, psychologiczne, poezja, 

książki dla dzieci, komiksy, reportaże 

3,4% Fotografia 4,1% 

Matematyka, rozwiązywanie zadań 

logicznych 
3,0% Psychologia/negocjacje/psychika 3,7% 

Biologia/nauki biologiczne – ogólnie 2,8% Sztuka/sztuki piękne – ogólnie 3,5% 
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Piłka nożna/futbol 2,8% 
Podróże/wycieczki/zwiedzanie/wędrówki po 

nieznanych okolicach 
3,4% 

Film 2,7% 

Czytanie książek – konkretne rodzaje 

literatury: np. SF, psychologiczne, poezja, 

książki dla dzieci, komiksy, itd. 

3,1% 

Informatyka/ IT/technologia 

informacyjna/robienie stron 

internetowych 

2,7% Krzyżówki 2,7% 

Astronomia 2,4% Biologia/nauki biologiczne - ogólnie 2,6% 

Kuchnia, gotowanie 2,4% Astronomia 2,5% 

Rower/ Jazda na rowerze/wycieczki 

rowerowe 
2,4% Roboty/robotyka 2,5% 

Taniec/salsa 2,4% Motoryzacja/auta/samochody 2,3% 

Języki obce (angielski, francuski, hebrajski, 

koreański, sinologia) 
2,3% Taniec/salsa itd. 2,2% 

Biologia – konkretny dział np. 

mikrobiologia, genetyka 
2,0% Zwierzęta/ Kynologia/felinologia/mopsy/koty 2,1% 

Komputery 2,0% Przyroda 2,0% 

Elektronika/elektroniczny sprzęt 1,9% Geografia 1,9% 

Gry komputerowe ogólnie i konkretnie 1,8% 
Biologia – konkretny dział np. mikrobiologia, 

genetyka 
1,7% 

Medycyna – ogólnie 1,8% Języki obce 1,7% 

Sztuka/sztuki piękne – ogólnie 1,8% Kuchnia, gotowanie 1,7% 

Przyroda 1,7% Ogródek/ogrodnictwo 1,7% 

Turystyka 1,6% Turystyka 1,7% 

Zwierzęta/ 

Kynologia/felinologia/mopsy/koty 
1,6% Medycyna – ogólnie 1,6% 

Nauka- ogólnie 1,4% Nauka- ogólnie 1,5% 

Roboty/robotyka 1,4% Nauki społeczne 1,5% 

Malarstwo/malowanie 1,3% Archeologia 1,4% 

Zdrowe odżywianie/zdrowa 

żywność/dietetyka/żywność 
1,3% Elektronika/elektroniczny sprzęt 1,3% 

Psychologia/negocjacje/psychika 1,2% 
Historia, konkretny dział np. historia Warszawa, II 

woja światowa , rekonstrukcje historyczne itd. 
1,3% 

Rysowanie/rysunek 1,2% Rower/ Jazda na rowerze/wycieczki rowerowe 1,3% 

Ogrodnictwo 1,1% Ekonomia/gospodarka/finanse/bankowość 1,2% 
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Polityka/politologia/geopolityka/stosunki 

międzynarodowe 
1,0% Gry komputerowe ogólnie i konkretnie 1,2% 

Śpiew/chór 1,0% Malarstwo/malowanie 1,2% 

  Komputery 1,1% 

  
Polityka/politologia/geopolityka/stosunki 

międzynarodowe 
1,1% 

  
Zdrowe odżywianie/zdrowa 

żywność/dietetyka/żywność 
1,0% 

 

PIKNIK NAUKOWY 

UCZESTNICTWO WE WCZEŚNIEJSZYCH PIKNIKACH NAUKOWYCH  

XIX Piknik Naukowy przyciągnął jak zwykle wielu nowych uczestników oraz licznych bywalców, wśród 

których 9,3% to osoby, które są na Pikniku po raz piąty lub więcej. Totalni fani, czyli osoby które były 

na prawie wszystkich lub wszystkich Piknikach (czyli na 18 lub 19) to 0,7% tegorocznych uczestników. 

Piknik Naukowy jest cały czas bardzo atrakcyjną formą przekazu i kontaktu z nauką, docierając ze swoją 

misją do kolejnych roczników. 

Czy to jest pierwszy Piknik 

Naukowy w którym Pan(i) 

uczestniczy? 

 2014 2015 

Tak 60,1% 58,3% 

Nie 39,9% 41,7% 

  

W tym - jest to Piknik 

 drugi : 16,1% 

trzeci: 9,6 % 

czwarty: 5,3% 

piąty : 3,2% 

szósty lub więcej:4,9% 

wiele/nie pamięta który:0,8% 

W tym - jest to Piknik 

 drugi : 16,6% 

trzeci: 11,0 % 

czwarty: 4,4% 

piąty : 3,7% 

szósty lub więcej:5,6% 

wiele/nie pamięta który:0,3% 

Podobnie jak w 2014 tak i w 2015 roku na Pikniku po raz pierwszy jest więcej kobiet/dziewcząt 

niż  mężczyzn/chłopców, ale te różnice nie są istotne statystycznie. Hipoteza, że Piknik się „feminizuje” 

nie sprawdza się. 
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Analizując zróżnicowania ze względu na wiek można powiedzieć, że generalnie dla większości 

uczestników był to pierwszy Piknik, lecz są tu dwa wyjątki: 

1) w 2015 roku w grupie uczestników do 15 lat dla ponad połowy nie był to pierwszy Piknik, 

2) ponownie w grupie najstarszych uczestników czyli osób w wieku 66+ przeważają „bywalcy” 

– tak było w 2014 roku i tak jest obecnie. Potwierdza się, że ta impreza ma swoistą „niszę” 

wiekową, wprawdzie najstarsi najmniej licznie przychodzą na Piknik, ale jeśli już byli, 

to  przychodzą kolejny raz. 

Wydawałoby się, że czynnikiem różnicującym mogłoby być wykształcenie, tak jednak nie jest, widoczne 

w tabeli różnice nie są istotne statystycznie. Prawdopodobnie uczestnicy Pikniku mają podobny poziom 

aspiracji edukacyjnych. 

Natomiast w przypadku osób aktualnie uczących się, zdecydowanie wyróżniają się uczniowie szkół 

podstawowych i studenci szkół wyższych – większość uczniów jest na tej imprezie nie po raz pierwszy, 

studenci odwrotnie, większość z nich przyszła na Piknik pierwszy raz i te różnice są istotne 

statystycznie. 

Z oczywistych powodów jest to pierwszy Piknik dla zdecydowanej większości osób mieszkających poza 

Warszawą i poza jej obszarem metropolitalnym. 

 

 
Czy to jest pierwszy Piknik Naukowy w którym Pan(i) uczestniczy? 

Tak Nie 

Płeć 

Mężczyzna/chłopak 
54,8% 45,2% 

Kobieta/dziewczyna 
60,8% 39,2% 

Wiek 

do 15 lat 
47,9% 52,1% 

16 -18 lat 
60,2% 39,8% 

19 - 24 lata 
64,8% 35,2% 

25 - 34 lata 
71,4% 28,6% 

35 - 50 lat 
53,3% 46,7% 

51- 65 lat 
52,1% 47,9% 

powyżej 65 lat 
37,1% 62,9% 
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Czy to jest pierwszy Piknik Naukowy w którym Pan(i) 

uczestniczy? 

Tak Nie 

Wykształcenie 

(zakończona 

edukacja) 

poniżej średniego 70,5% 29,5% 

średnie/policealne 58,9% 41,1% 

Wyższe 56,3% 43,7% 

Poziom 

aktualnej 

edukacji 

uczy się w szkole podstawowej 33,3% 66,7% 

uczy się w gimnazjum 56,0% 44,0% 

uczy się szkole średniej 56,8% 43,2% 

uczy się w zasadniczej szkole 

zawodowej 
66,7% 33,3% 

studiuje w szkole wyższej 69,4% 30,6% 

Miejsce 

zamieszkania 

Warszawa 
52,5% 47,5% 

Obszar Metropolitalny Warszawy 

(OMW) 

62,2% 37,8% 

Poza Warszawą i poza OMW 
76,4% 23,6% 

PIKNIKI JAKO INSPIRACJA DO ZAINTERESOWAN IA SIĘ NAUKĄ  

Wszystkich uczestników, dla których nie był to pierwszy Piknik, zapytano o to, czy te wcześniejsze miały 

wpływ na ich zainteresowanie się jakąś dziedziną nauki lub metodą naukową bądź do czegoś 

ich  zainspirowały czy zachęciły. 

Struktura odpowiedzi nie zmieniła się. Zarówno w badaniu zrealizowanym w 2014 jak i w 2015 roku 

w  pamięci respondentów najczęściej utrwaliła się konkretna dziedzina nauki, która ich zainteresowała. 

W drugiej kolejności uczestnicy opisywali różne formy wpływu wcześniejszych Pikników na swoje 

postawy i zachowania, na życie własne i/lub swoich rodzin. Ten wpływ był wielokierunkowy: niektórych 

zachęciły do poszerzania wiedzy, do uczenia się przedmiotów ścisłych, w innych rozbudziły pasję 

do  nauki, zachęciły do wyboru profilu w szkole lub do wyboru studiów, do wyboru metody nauczania 

dzieci własnych i cudzych (jeśli respondent był nauczycielem), do własnego eksperymentowania, 

do  sięgnięcia po literaturę naukową itd. Taki sam odsetek respondentów nie udzielił żadnej konkretnej 

odpowiedzi. 
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Czy Pikniki w których wcześniej Pan(i) uczestniczył(a) rozbudziły Pana(i) zainteresowanie 

jakąś dziedziną nauki lub metodą prowadzenia badań? Do czegoś zainspirowały, zachęciły? 

Do czego? 

Odpowiedzi rekodowane 

Uczestnicy 

wcześniejszych Pikników 

2014 

N=507 

2015 

N=417 

Respondent wymienił konkretną dziedzinę nauki, która go zainteresowała/zaciekawiła na 

wcześniejszych Piknikach 
45,9% 42,7% 

Piknik miał konkretny wpływ na życie respondenta i/lub jego rodziny 28,0% 23,7% 

Wcześniejsze Pikniki do niczego respondenta nie zainspirowały - z różnych powodów 13,3% 14,9% 

Respondent wymienia doświadczenia/eksperymenty - w konkretnych dziedzinach oraz 

ogólnie jako metodę 
11,6% 8,4% 

Respondent dowiedział się co dzieje się w nauce, co jest w niej nowego 4,3% 6,2% 

Respondent ocenia Piknik jako ciekawy, interesujący 4,3% 3,8% 

Respondent ocenia Piknik negatywnie 2,4% 0,0% 

Inne odpowiedzi 2,4% 2,2% 

Odpowiedzi nie na temat 0,2% 1,0% 

Respondentowi trudno powiedzieć, do czego go zainspirowały/zachęciły 8,8% 8,9% 
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Szczegółowe dane dla 2015 roku są przedstawione w sposób prezentujący zastosowane rekodowanie. 

2015 

Czy Pikniki w których wcześniej Pan(i) uczestniczył(a) rozbudziły Pana(i) zainteresowanie jakąś dziedziną nauki lub 
metodą prowadzenia badań? Do czegoś zainspirowały, zachęciły? Do czego? 

Respondent wymienił konkretną dziedzinę nauki, która go zainteresowała/zaciekawiła na wcześniejszych Piknikach 

Dane nierekodowane 

Chemia/badania chemiczne 12,5% 

Fizyka/poznawanie fizyki 9,4% 

Astronomia 3,8% 

Robotyka 3,4% 

Biologia/mikrobiologia 3,1% 

Medycyna/ poznawanie nowych metod leczenia 2,4% 

Archeologia/badania archeologiczne 2,2% 

Historia/historia średniowiecza, historia drukarstwa 1,9% 

Przyroda 1,7% 

Matematyka 1,4% 

Media/Multimedia, zainteresowanie radiem, telewizją/Instytut Sztuki Filmowej 1,4% 

Dietetyka, zdrowe odżywianie, nauka o żywieniu człowieka 1,2% 

Energetyka jądrowa/reaktory atomowe 1,2% 

Nauki ścisłe 1,2% 

Botanika 1,0% 

Doświadczenia fizyczne, eksperymenty fizyczne/pokazy fizyczne 1,0% 

Ekologia – zachęta do dalszego dbania o życie w zgodzie z naturą/ochrona środowiska 1,0% 

Geologia/minerały/skałki 1,0% 

Optyka 1,0% 

Paleontologia/dinozaury/skamieniałości 1,0% 

Drukarki 3D/drukarki cyfrowe 0,7% 

Elektronika/ Mikroelektronika 0,7% 

Mechatronika 0,7% 

Motoryzacja/samochody napędzane energią elektryczną 0,7% 

Odnawialne źródła energii: Energetyka solarna, ekologiczne sposoby pozyskania energii/ 

Alternatywne źródła energii 
0,7% 
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Technologia spożywcza/jak przechowywać jedzenie 0,7% 

Energetyka 0,5% 

Informatyka 0,5% 

Kosmos 0,5% 

Kryminalistyka 0,5% 

Lasy i leśnictwo 0,5% 

Astronautyka 0,2% 

Badania kosmiczne/ Kosmonautyka 0,2% 

Biologia molekularna 0,2% 

Biomedyka 0,2% 

Mechanika (rodzaje napędów, przełożenia, silnik/silniki hybrydowei itd. 0,2% 

Nauki humanistyczne 0,2% 

Nauki przyrodniczne/ kierunki przyrodnicze 0,2% 

Nauki techniczne, technika/wiedza techniczna/materiałoznawstwo 0,2% 

Sport 0,2% 

Ornitologia 0,2% 

Oszczędzanie energii 0,2% 

Psychologia 0,2% 

Sztuka plastyczna (ceramika, szkło) 0,2% 

Światło-dźwięk 0,2% 

Zamrożone koło, po którym poruszał się pojazd 0,2% 

Żarówki energooszczędne 0,2% 

Zegar słoneczny 0,2% 

Astrofotografia 0,2% 

Geodezja 0,2% 

Kamery termowizyjne 0,2% 

Modyfikowanie DNA 0,2% 

Poligrafia 0,2% 

Rakiety Politechniki 0,2% 

  



26 
PIKNIK NAUKOWY 2015 

2015 

Czy Pikniki w których wcześniej Pan(i) uczestniczył(a) rozbudziły Pana(i) zainteresowanie jakąś dziedziną nauki lub 

metodą prowadzenia badań? Do czegoś zainspirowały, zachęciły? Do czego? 

Piknik miał konkretny wpływ na życie respondenta i/lub jego rodziny 

Dane nierekodowane 

Zachęcił do poszerzania wiedzy, pogłębianie wiedzy, do rozwoju, poszerzenie horyzontów/ do nauki 5,3% 

Zachęcenie dzieci do nauki, pogłębianie ich wiedzy. Chodzę z dziećmi by pokazać im naukę z innej 

strony, zainspirować 
3,8% 

Zachęcił do przyjścia na kolejny Piknik/do powrotu/do kolejnych odwiedzin 3,1% 

Zainspirował do wyboru kierunku studiów/profilu liceum/uczestnictwa w kółku naukowym, 

ciekawych rozmów z rodziną itd. 
2,9% 

Do wyboru metody edukacji dzieci. Do rozwijania swojego warsztatu pracy 2,2% 

Do własnego eksperymentowania, eksperymenty wykonywane w domu z rodziną 2,2% 

Zachęciły respondenta do uczenia się przedmiotów ścisłych, języków, konkretnej dziedziny nauki, 

do dalszej nauki 
1,9% 

Rozbudził pasję, Do rozwijania pasji do nauki w różnych dziedzinach 1,2% 

Do czytania literatury naukowej 1,0% 

Do zwiedzenia Centrum Nauki Kopernik (CNK) 1,0% 

Do szukania informacji w Internecie/sprawdzania w Internecie 1,0% 

Do przychodzenia na Piknik z dziećmi 0,5% 

Zachęcił do szukania miejsc, gdzie można wiedzę pogłębić 0,2% 

Zachęta do kupna książek 0,2% 

Do słuchania audycji naukowych/oglądania programów naukowych 0,2% 

Do wizyty w miejscach o których się dowiedziałem na pikniku 0,2% 

Do zmiany stylu życia np. do zdrowego życia/do dbania o siebie/ Do aktywności fizycznej, do sportu, 

do spacerów 
0,2% 
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2015 

Czy Pikniki w których wcześniej Pan(i) uczestniczył(a) rozbudziły Pana(i) zainteresowanie jakąś dziedziną nauki lub 

metodą prowadzenia badań? Do czegoś zainspirowały, zachęciły? Do czego? 

Respondent wymienia doświadczenia/eksperymenty - w konkretnych dziedzinach oraz ogólnie jako interesującą 

metodę 

Dane nierekodowane 

Eksperymenty (ogólnie);  Interesuję się ogólnie doświadczeniami z różnych dziedzin nauki 2,9% 

Praktyczne wykorzystanie nauki 1,9% 

Doświadczenia chemiczne, eksperymenty chemiczne 1,9% 

Doświadczenia w których respondent  mógł uczestniczyć/ Interaktywne pokazy 1,2% 

Doświadczenia fizyczne, eksperymenty fizyczne/pokazy fizyczne 1,0% 

Poznanie metod naukowych/poznanie metod weryfikacji opinii naukowych 0,2% 

 

2015 

Czy Pikniki w których wcześniej Pan(i) uczestniczył(a) rozbudziły Pana(i) zainteresowanie jakąś dziedziną nauki lub 

metodą prowadzenia badań? Do czegoś zainspirowały, zachęciły? Do czego 

Respondent dowiedział się co dzieje się w nauce, co jest w niej nowego 

Dane nierekodowane 

Co nowego dzieje się w nauce: Nowa dziedzina nauki, Nowa wiedza, Nowe doświadczenie, Nowe 

technologie/ Do tego, że warto być na bieżąco z info nt. badań nauk. (wynikami)/ 
2,9% 

Ciekawość, Jestem ciekawa, co się dzieje, Każdy jest ciekawy i chwała tym, którym się jeszcze chce 

to robić. 
2,9% 

Możliwość porozmawiania z naukowcem 0,7% 
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2015 

Respondent ocenia Piknik 

Odpowiedzi nierekodowane 

Bardzo dobry piknik-mogę dowiedzieć się bardzo dużo ciekawych rzeczy, interesujących, ciekawie 

spędzony czas, ciekawe pokazywanie nauki, dużo fajnych atrakcji/byłem wzruszony, że ludzie tak 

dużo potrafią/czerpanie radości z tego, że nauka jest popularyzowana przez tak wiele osób i 

instytucji/było wiele ciekawych maszyn i inspirujących sprzętów 

3,1% 

Ciekawe pokazy, Ciekawe doświadczenia – ogólnie (nieprzypisane do konkretnej dziedziny nauki),  
1,2% 

Atrakcyjne: zabawy, konkursy, nagrody, loterie 
0,2% 

 

W grupie osób, które stwierdziły, że wcześniejsze Pikniki do niczego ich nie zachęciły, dominuje jeden 

typ uzasadnienia: nie oczekują lub nie potrzebują żadnych inspiracji wiążących się z wiedzą lub nauką, 

przyszły na Piknik w celach rozrywkowych bądź ze względu na jakiś obowiązek (np. edukacja wnuka). 

 

2015 

Czy Pikniki w których wcześniej Pan(i) uczestniczył(a) rozbudziły Pana(i) zainteresowanie jakąś dziedziną nauki lub 

metodą prowadzenia badań? Do czegoś zainspirowały, zachęciły? Do czego 

Wcześniejsze Pikniki do niczego respondenta nie zainspirowały 

Dane nierekodowane 

Do niczego nie zachęciły, Nic, Nie, nie zachęciły, nie zainspirowały, niekoniecznie, Nie dowiedziałam 

się niczego , czego nie słyszałam w szkole (ogólnie, brak konkretów) 
13,9% 

Do niczego nie zainspirował, bo już wcześniej się tym interesował, .zainteresowanie nauka mam 

„od zawsze” 
0,5% 

Do niczego nie zainspirowały ponieważ respondent był na poprzednich Piknikach ze względu na 

jakiś „obowiązek” – był ze szkołą, ze względu na dziecko, na wnuka, na syna;  
0,2% 

Do niczego nie zainspirowały, ze względu na warunki: hałas, dzieci denerwują zniechęcają 0,2% 
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UCZESTNICTWO W PIKNIKU NAUKOWYM 2015  

MOTYWACJE UCZESTNICTWA 

W 2015 roku przedstawiono respondentom inną listę możliwych odpowiedzi na pytanie 

o motywacje, stąd nie ma możliwości bezpośredniego porównania z danymi z 2014 roku. 

Dwie najczęściej wybierane odpowiedzi: poszukiwanie czegoś ciekawego, pobudzającego do myślenia 

oraz to fajny sposób spędzania wolnego czasu nie są typami motywacji specyficznymi czy 

charakterystycznymi dla interesowania się nauką. Pod tym względem podobnie było w 2014 roku. 

Ponieważ pytanie o motywacje było wieloodpowiedziowe, policzono ile osób wybrało przynajmniej 

jedną z pięciu odpowiedzi świadczących o motywacjach sensu stricto naukowych: była ich prawie 

połowa (48,8% wskazało przynajmniej jedną z następujących odpowiedzi: Delektować się tym, 

że  nauka jest ciekawa i niezwykła, Chciałe(a)m poszerzyć wiedzę i zrozumienie nauki, Chciałe(a)m 

dowiedzieć się czegoś więcej o rzeczach, które mnie interesują lub są moją pasją, Chciałe(a)m poczuć 

energię ludzi na Pikniku, naładować baterie, To spójne z moimi zainteresowaniami zawodowymi – 

jestem naukowcem). Sam Stadion Narodowy nie okazał się aż tak wielką atrakcją, tak było w 2015 roku 

jak i w 2014 roku. 

Co zmotywowało Pana(ią) do przyjścia na tegoroczny Piknik?2 

Proszę o wskazanie maksymalnie trzech odpowiedzi. 

Poszukiwanie czegoś ciekawego, pobudzającego do myślenia, 40,9% 

To fajny sposób spędzania wolnego czasu 33,5% 

                                                           
2 Przy pytaniach wieloodpowiedziowych zawsze pojawia się obawa, że najczęściej będą wybierane odpowiedzi znajdujące się na początku 

listy. Dlatego przedstawiona jest ich kolejność. Porównując listę z uzyskanymi odpowiedziami widać, że respondenci przeczytali ją do końca. 

Kolejność w kafeterii odpowiedzi na liście 

1) Poszukiwanie czegoś ciekawego, pobudzającego do myślenia, 

2) Oderwanie się od spraw z którymi mam do czynienia na co dzień, przeniesienie się w inny świat, 

3) Chciałe(a)m poczuć energię ludzi na Pikniku, naładować baterie  

4) Delektować się tym, że nauka jest ciekawa i niezwykła  

5) Chciałe(a)m zobaczyć, jak wygląda Piknik Naukowy 

6) Kontynuuję tradycję chodzenia na Piknik  

7) Chciałe(a)m poszerzyć wiedzę i zrozumienie nauki  

8) Chciałe(a)m zainteresować dziecko/dzieci nauką  

9) Chciałe(a)m dowiedzieć się czegoś więcej o rzeczach, które mnie interesują lub są moją pasją  

10) To spójne z moimi zainteresowaniami zawodowymi – jestem naukowcem 

11) To fajny sposób spędzania wolnego czasu 

12) Po prostu trzeba/ wypada chodzić na Piknik 

13) Dzieci chciały tu przyjść 

14) Chciałe(a)m zobaczyć Stadion Narodowy 

15) Nie planowałe(a)m wcześniej przyjścia na Piknik, jestem pod wpływem impulsu 
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Co zmotywowało Pana(ią) do przyjścia na tegoroczny Piknik? 

Proszę o wskazanie maksymalnie trzech odpowiedzi. 

Chciałe(a)m zobaczyć, jak wygląda Piknik Naukowy 27,5% 

Delektować się tym, że nauka jest ciekawa i niezwykła 22,1% 

Oderwanie się od spraw z którymi mam do czynienia na co dzień, przeniesienie się w inny świat 19,6% 

Chciałe(a)m zainteresować dziecko/dzieci nauką 19,0% 

Chciałe(a)m poszerzyć wiedzę i zrozumienie nauki 17,3% 

Chciałe(a)m dowiedzieć się czegoś więcej o rzeczach, które mnie interesują lub są moją pasją 14,0% 

Kontynuuję tradycję chodzenia na Piknik 13,8% 

Chciałe(a)m zobaczyć Stadion Narodowy 13,8% 

Nie planowałe(a)m wcześniej przyjścia na Piknik, jestem pod wpływem impulsu 7,7% 

Dzieci chciały tu przyjść 7,2% 

Chciałe(a)m poczuć energię ludzi na Pikniku, naładować baterie 6,7% 

To spójne z moimi zainteresowaniami zawodowymi – jestem naukowcem 3,9% 

Po prostu trzeba/ wypada chodzić na Piknik 1,9% 

Brak danych 0,7% 

Te dane są interesująco zróżnicowane, wszystkie opisane różnice są istotne statystycznie: 

 kobiety (20,0%) częściej niż mężczyzn (13,5%) wskazywały na chęć poszerzenia wiedzy 

 i zrozumienia nauki; 

 motywacją osób w wieku 35 – 50 lat - znacznie częściej niż w innych grupach wiekowych-  była 

chęć zainteresowania nauką dziecka (45,6%) i jednocześnie one najrzadziej mówiły, że chciały 

dowiedzieć się czegoś więcej o rzeczach, które ich interesują lub są ich pasją (6,7%); 

 dla osób młodszych (do 34 lat), Piknik częściej był fajnym sposobem spędzenia czasu wolnego 

niż dla najstarszych (66+) 

 chęć poszerzenia wiedzy i zrozumienia nauki częściej była motywacją osób w wieku 

edukacyjnym (do 24 roku życia) i najstarszych (66+) niż uczestników, którzy okres 

intensywnego kształcenia mają już za sobą i prawdopodobnie zajęci są pracą (25 - 65 lat) 

 kontynuują tradycję chodzenia na Piknik przede wszystkim mieszkańcy Warszawy i jej Obszaru 

Metropolitalnego; 

 możliwość zobaczenia Stadionu Narodowego jest najczęściej motywacją osób mieszkających 

poza Warszawą i jej obszarem metropolitalnym.  
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 mężczyzna kobieta 

Poszukiwanie czegoś ciekawego, pobudzającego do myślenia, 43,8% 38,9% 

Oderwanie się od spraw z którymi mam do czynienia na co dzień, przeniesienie się w inny 

świat 
17,5% 21,1% 

Chciałe(a)m poczuć energię ludzi na Pikniku, naładować baterie 6,7% 6,7% 

Delektować się tym, że nauka jest ciekawa i niezwykła 22,1% 22,1% 

Chciałe(a)m zobaczyć, jak wygląda Piknik Naukowy 26,0% 28,6% 

Kontynuuję tradycję chodzenia na Piknik 16,3% 12,0% 

Chciałe(a)m poszerzyć wiedzę i zrozumienie nauki 13,5% 20,0% 

Chciałe(a)m zainteresować dziecko/dzieci nauką 16,8% 20,5% 

Chciałe(a)m dowiedzieć się czegoś więcej o rzeczach, które mnie interesują lub są moją 

pasją 
13,7% 14,2% 

To spójne z moimi zainteresowaniami zawodowymi – jestem naukowcem 4,1% 3,8% 

To fajny sposób spędzania wolnego czasu 33,9% 33,2% 

Po prostu trzeba/ wypada chodzić na Piknik 2,6% 1,4% 

Dzieci chciały tu przyjść 7,2% 7,2% 

Chciałe(a)m zobaczyć Stadion Narodowy 14,9% 13,0% 

Nie planowałe(a)m wcześniej przyjścia na Piknik, jestem pod wpływem impulsu 7,7% 7,7% 

Procentowanie w kolumnach 

 

 

do 15 

lat 

N=73 

16 -18 

lat 

N=133 

19 - 24 lata 

N=145 

25 - 34 

lata 

N=196 

35 - 50 

lat 

N=285 

51- 65 

lat 

N=96 

powyżej 65 

lat 

N=35 

Poszukiwanie 

czegoś ciekawego, 

pobudzającego do 

myślenia, 

39,7% 40,6% 39,3% 44,9% 38,6% 41,7% 37,1% 

Oderwanie się od 

spraw z którymi 

mam do czynienia 

na co dzień, 

przeniesienie się w 

inny świat 

11,0% 17,3% 15,9% 18,9% 21,1% 26,0% 25,7% 
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do 15 

lat 

N=73 

16 -18 

lat 

N=133 

19 - 24 lata 

N=145 

25 - 34 

lata 

N=196 

35 - 50 

lat 

N=285 

51- 65 

lat 

N=96 

powyżej 65 

lat 

N=35 

Chciałe(a)m poczuć 

energię ludzi na 

Pikniku, naładować 

baterie 

6,8% 6,8% 9,7% 7,1% 6,0% 5,2% 2,9% 

Delektować się tym, 

że nauka jest 

ciekawa i niezwykła 

26,0% 24,8% 21,4% 13,8% 22,8% 31,3% 22,9% 

Chciałe(a)m 

zobaczyć, jak 

wygląda Piknik 

Naukowy 

28,8% 30,1% 29,7% 31,1% 23,5% 27,1% 20,0% 

Kontynuuję tradycję 

chodzenia na Piknik 
13,7% 14,3% 5,5% 12,2% 15,8% 18,8% 22,9% 

Chciałe(a)m 

poszerzyć wiedzę i 

zrozumienie nauki 

26,0% 21,1% 26,9% 10,7% 14,0% 11,5% 20,0% 

Chciałe(a)m 

zainteresować 

dziecko/dzieci nauką 

1,4% 0,0% 2,1% 16,8% 45,6% 15,6% 8,6% 

Chciałe(a)m 

dowiedzieć się 

czegoś więcej o 

rzeczach, które 

mnie interesują lub 

są moją pasją 

20,5% 22,6% 18,6% 13,8% 6,7% 12,5% 20,0% 

To spójne z moimi 

zainteresowaniami 

zawodowymi – 

jestem naukowcem 

 

0,0% 1,5% 9,0% 4,6% 3,9% 4,2% 0,0% 

To fajny sposób 

spędzania wolnego 

czasu 

 

35,6% 40,6% 37,9% 39,3% 29,5% 29,2% 20,0% 

Po prostu trzeba/ 

wypada chodzić na 

Piknik 

 

0,0% 2,3% 1,4% 1,5% 1,4% 6,3% 2,9% 

Dzieci chciały tu 

przyjść 

 

6,8% 0,0% 2,1% 4,6% 17,2% 2,1% 2,9% 
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do 15 

lat 

N=73 

16 -18 

lat 

N=133 

19 - 24 lata 

N=145 

25 - 34 

lata 

N=196 

35 - 50 

lat 

N=285 

51- 65 

lat 

N=96 

powyżej 65 

lat 

N=35 

Chciałe(a)m 

zobaczyć Stadion 

Narodowy 

16,4% 18,0% 16,6% 15,3% 8,8% 12,5% 14,3% 

Nie planowałe(a)m 

wcześniej przyjścia 

na Piknik, jestem 

pod wpływem 

impulsu 

5,5% 12,8% 11,7% 9,7% 4,6% 5,2% 2,9% 

Procentowanie w kolumnach 

 

 
Warszawa 

N=703 

Obszar 

Metropolitalny 

Warszawy 

N=90 

Poza Warszawą 

i poza OMW 

N=199 

Poszukiwanie czegoś ciekawego, pobudzającego do 

myślenia, 
40,4% 53,3% 36,7% 

Oderwanie się od spraw z którymi mam do czynienia na 

co dzień, przeniesienie się w inny świat 
21,3% 17,8% 14,6% 

Chciałe(a)m poczuć energię ludzi na Pikniku, naładować 

baterie 
7,4% 6,7% 4,5% 

Delektować się tym, że nauka jest ciekawa i niezwykła 21,8% 21,1% 24,1% 

Chciałe(a)m zobaczyć, jak wygląda Piknik Naukowy 26,0% 30,0% 31,2% 

Kontynuuję tradycję chodzenia na Piknik 15,6% 20,0% 5,0% 

Chciałe(a)m poszerzyć wiedzę i zrozumienie nauki 17,8% 13,3% 16,6% 

Chciałe(a)m zainteresować dziecko/dzieci nauką 18,8% 21,1% 18,6% 

Chciałe(a)m dowiedzieć się czegoś więcej o rzeczach, 

które mnie interesują lub są moją pasją 
14,2% 10,0% 14,6% 

To spójne z moimi zainteresowaniami zawodowymi – 

jestem naukowcem 
4,4% 3,3% 2,5% 

To fajny sposób spędzania wolnego czasu 34,9% 30,0% 31,7% 

Po prostu trzeba/ wypada chodzić na Piknik 2,3% 1,1% 1,0% 

Dzieci chciały tu przyjść 7,1% 6,7% 8,0% 

Chciałe(a)m zobaczyć Stadion Narodowy 11,2% 6,7% 26,6% 

Nie planowałe(a)m wcześniej przyjścia na Piknik, jestem 

pod wpływem impulsu 
7,7% 3,3% 9,5% 
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ŹRÓDŁA INFORMACJI  

Liczą się przede wszystkim trzy źródła informacji o Pikniku: internet – czyli różne strony www 

oraz  Facebook – wskazało na nie łącznie 30,9% uczestników w 2014 roku i 32,6% w 2015 roku, radio 

oraz znajomi. 

Mimo dominacji tych trzech źródeł, wielokanałowość informowania jest potrzebna, na co wskazuje 

odsetek uczestników, którzy dowiedzieli się o Pikniku z bilboardów, od nauczycieli, z TV itd. oraz fakt, 

że większość czerpała informację tylko z jednego źródła. 

Liczba źródeł z których 

respondent dowiedział o 

Pikniku  

 2014 2015 

z czternastu źródeł 0,0% 0,1% 

z dwunastu 0,0% 0,1% 

z dziesięciu 0,0% 0,1% 

Z dziewięciu  0,0% 0,3% 

Z ośmiu  0,2% 0,4% 

Z siedmiu  0,2% 0,4% 

Z sześciu 1,0% 0,6% 

Z pięciu 1,2% 1,8% 

Z czterech 4,0% 3,4% 

Z trzech 10,2% 8,5% 

Z dwóch 21,3% 16,5% 

Z jednego źródła 62,0% 67,3% 

brak danych 0,0% 0,5% 

 

Skąd dowiedział się Pan(i) o Pikniku Naukowym? Można wskazać kilka odpowiedzi. 

Dane szczegółowe 

 2014 2015 

z radia 26,1% 24,9% 

od znajomych 25,0% 22,2% 

z bilboardów/plakatów 18,9% 17,8% 

ze szkoły/od nauczycieli 10,6% 9,0% 

z Facebooka od znajomych 10,5% 15,0% 

z TV 10,4% 9,4% 

z ulotek 8,4% 9,3% 

z informacji w komunikacji miejskiej 8,2% 8,7% 

z prasy 7,0% 7,7% 
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strony www 

ze strony Pikniku Naukowego 6,7% 5,0% 

ze strony internetowej Centrum Nauki Kopernik 5,4% 6,8% 

ze strony internetowej Polskiego Radia 2,8% 3,4% 

ze strony internetowej instytucji naukowej 

uczestniczącej w Pikniku 
1,9% 1,9% 

z innej (niż powyżej wymienione)  strony www 9,2% 10,0% 

pozostałe źródła 

od rodziców 6,0% 4,9% 

z informacji w Centrum Nauki Kopernik/z 

newslettera CNK 
0,3% 1,0% 

przechodziłem obok 2,0% 3,1% 

z innego źródła (od dzieci, od męża, od dalszej 

rodziny, od pracodawcy, jest co roku i sam pilnuje 

daty itp.) 

5,0% 4,1% 

Rola publicznego radia jako źródła informacji jest ważna ponieważ ma ono wśród uczestników Pikniku 

wielu stałych słuchaczy, chociaż najczęściej są to osoby starsze, młodzi rzadko są jego odbiorcami (jest 

to jedyne zróżnicowanie istotne statystycznie). 

Czy słucha Pan(i) jakiegoś programu Polskiego 

Radia  (Jedynki i/lub  Dwójki i/lub Trójki i/ lub 

Czwórki lub Radia dla Ciebie)? 

 2014 2015 

codziennie 27,7% 30,6% 

raz - kilka razy w tygodniu 18,1% 17,8% 

rzadko, sporadycznie 29,0% 29,7% 

nie słucham żadnego programu Polskiego 

Radia 
23,3% 20,9% 

brak danych 1,9% 1,0% 
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Czy słucha Pan(i) jakiegoś programu Polskiego Radia  (Jedynki i/lub  Dwójki 

i/lub Trójki i/ lub Czwórki lub Radia dla Ciebie)? 

codziennie 
raz - kilka razy 

w tygodniu 

rzadko, 

sporadycznie 

nie słucham 

żadnego 

programu 

Polskiego Radia 

Płeć 

Mężczyzna/chłopak 30,8% 18,0% 28,1% 21,2% 

Kobieta/ dziewczyna 30,5% 17,6% 30,8% 20,7% 

wiek 

do 15 lat 19,2% 20,5% 27,4% 32,9% 

16 -18 lat 15,8% 19,5% 39,1% 24,8% 

19 - 24 lata 14,5% 16,6% 38,6% 30,3% 

25 - 34 lata 18,4% 16,8% 37,8% 26,0% 

35 - 50 lat 38,6% 22,1% 25,3% 14,0% 

51- 65 lat 71,9% 7,3% 14,6% 5,2% 

powyżej 65 lat 71,4% 11,4% 0,0% 8,6% 

Miejsce 

zamieszkani

a 

Warszawa 12,5% 25,0% 50,0% 0,0% 

Obszar Metropolitalny 

Warszawy (OMW) 
29,4% 16,5% 30,6% 22,5% 

Poza Warszawą i poza 

OMW 
34,4% 24,4% 23,3% 16,7% 

W tabeli nie umieszczono braków danych, ale są one uwzględnione w obliczeniach (brakujące 

w  wierszach procenty do 100% to właśnie braki danych). 
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OSOBY TOWARZYSZĄCE RESPONDENTOWI 

Piknik ma uniwersalny charakter, jest zarówno imprezą rodzinną jak i towarzyską, na którą przychodzi 

się ze znajomymi, partnerką lub partnerem. 

Z kim przyszła Pani/przyszedł Pan na Piknik Naukowy?  

Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 
2014 2015 

ze współmałżonkiem (mężem/żoną) 18,8% 19,7% 

partnerką/ partnerem 14,3% 17,2% 

z ojcem 4,3% 3,9% 

z matką 5,5% 4,2% 

łącznie z obojgiem rodziców 2,3% 1,9% 

z dzieckiem/dziećmi 25,3% 29,6% 

z rodzeństwem (bratem/siostrą) 7,2% 7,2% 

z dalszą rodzina (ciocie, wujkowie itp.;) 2,7% 2,7% 

ze znajomymi (koleżankami/kolegami) 31,3% 24,4% 

z kimś innym 5,5% 4,3% 

przyszedł sam 12,5% 13,4% 

UWAGA. Ponieważ respondentami były osoby w wieku 10+ czyli dzieci, to one odpowiadały, że przyszły 

na Piknik z ojcem/matką 
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CZAS SPĘDZONY NA PIKNIKU 

Ankieter pytał respondenta o której godzinie przyszedł na Piknik, a następnie zapisywał godzinę 

realizacji wywiadu. Na podstawie tych informacji obliczono czas spędzony na tej imprezie. Większość 

badanych uczestników poświęciła na nią 2 godziny lub więcej. 

Czas spędzony na Pikniku 

 2014 2015 

do godziny 5,1% 5,3% 

powyżej 1 – 2 godzin 26,0% 22,5% 

powyżej 2 - 3 godzin 29,3% 33,3% 

powyżej 3 - 4 godzin 20,9% 19,3% 

Powyżej 4 godzin 18,7% 19,4% 

Brak danych 0,0% 0,2% 

W 2015 roku przyjęto inną metodę liczenia czasu spędzonego na Pikniku – zastosowano funkcję 

pozwalającą na obliczenie zarówno godzin jak i minut, dlatego średnia, mediana i modalna nie są 

w  pełni porównywalne. 

Czas pobytu na Pikniku w godzinach (w przybliżeniu) Średnia Mediana Modalna 
Odchylenie 

standardowe 

2014 

w godzinach 
2.86 2,50 3,00 1.531 

2015  

w godzinach i minutach (minuty po dwukropku) 
2:57 2:40 2:00 1:27 

Najwięcej czasu spędziły na Pikniku osoby, które szukały czegoś inspirującego, mobilizującego 

(poszukiwanie czegoś ciekawego, pobudzającego do myślenia) lub ich motywacja miała charakter 

sensu stricto naukowy (delektowanie się tym, że nauka jest ciekawa i niezwykła, chciałe(a)m poszerzyć 

wiedzę i zrozumienie nauki) bądź kierowały się potrzebą edukacji dziecka. Sporo czasu spędzili na nim 

także ci, którzy są stałymi „bywalcami” Pikniku (różnice średnich istotne statystycznie). 
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Motywacje uczestnictwa Ile czasu był na Pikniku Naukowym? 

(w godzinach i minutach) 

Średnia Mediana Modalna Odchylenie 

standardowe 

Poszukiwanie czegoś ciekawego, pobudzającego do myślenia, 3:05 2:45 2:00 1:31 

Oderwanie się od spraw z którymi mam do czynienia na co dzień, 

przeniesienie się w inny świat 
2:55 2:35 3:00 1:26 

Chciałe(a)m poczuć energię ludzi na Pikniku, naładować baterie 2:40 2:22 2:00 1:16 

Delektować się tym, że nauka jest ciekawa i niezwykła 3:11 2:45 2:30 1:32 

Chciałe(a)m zobaczyć, jak wygląda Piknik Naukowy 2:45 2:30 2:00 1:19 

Kontynuuję tradycję chodzenia na Piknik 3:20 2:51 2:30 1:36 

Chciałe(a)m poszerzyć wiedzę i zrozumienie nauki 3:15 2:50 2:20 1:35 

Chciałe(a)m zainteresować dziecko/dzieci nauką 3:31 3:20 2:00 1:37 

Chciałe(a)m dowiedzieć się czegoś więcej o rzeczach, które mnie interesują 

lub są moją pasją 
2:48 2:36 2:00 1:15 

To spójne z moimi zainteresowaniami zawodowymi – jestem naukowcem 2:46 2:35 3:40 1:20 

To fajny sposób spędzania wolnego czasu 2:52 2:31 2:20 1:21 

Po prostu trzeba/ wypada chodzić na Piknik 3:07 2:30 2:30 1:46 

Dzieci chciały tu przyjść 3:13 2:54 2:00 1:33 

Chciałe(a)m zobaczyć Stadion Narodowy 2:38 2:20 2:00 1:18 

Nie planowałe(a)m wcześniej przyjścia na Piknik, jestem pod wpływem 

impulsu 
2:23 2:15 1:30 1:25 

Analizując czas pobytu na Pikniku w zależności od czynników społeczno-demograficznych stwierdzono, 

że czynnikiem różnicującym jest wiek: najdłużej byli na nim najmłodsi uczestnicy (poniżej 15 roku 

życia), osoby z dziećmi (35 – 50 lat) oraz nieco starsi (51 – 65 lat). Wszystkie pozostałe różnice są 

nieistotne statystycznie. 
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Ile czasu był na Pikniku Naukowym? 

Średnia Mediana Modalna Odchylenie 

standardowe 

Płeć mężczyzna 2:57 2:38 2:00 1:31 

kobieta 2:57 2:40 2:00 1:25 

Wiek do 15 lat 3:03 2:50 2:00 1:31 

16 -18 lat 2:35 2:25 2:00 1:13 

19 - 24 lata 2:44 2:30 2:00 1:26 

25 - 34 lata 2:46 2:30 2:20 1:27 

35 - 50 lat 3:17 3:00 2:00 1:34 

51- 65 lat 3:05 2:40 2:00 1:22 

powyżej 65 lat 2:53 2:45 2:30 1:17 

brak danych/odmowa 2:59 2:50 1:30 1:20 

Wykształcenie 

(zakończona 

edukacja)  

poniżej średniego 3:17 2:59 1:00 1:47 

średnie/policealne 2:58 2:40 2:30 1:25 

wyższe 3:02 2:43 2:00 1:31 

Poziom 

aktualnej 

edukacji 

uczy się w szkole podstawowej 3:17 2:36 2:00 2:06 

uczy się w gimnazjum 2:49 2:50 3:00 1:07 

uczy się szkole średniej 2:39 2:25 2:25 1:13 

uczy się w zasadniczej szkole 

zawodowej 
2:26 3:00 0:29 1:44 

studiuje w szkole wyższej 2:42 2:30 2:30 1:24 

Miejsce 

zamieszkania 

Warszawa 2:55 2:35 2:00 1:29 

Obszar Metropolitalny Warszawy 2:49 2:46 3:00 1:12 

Poza Warszawą i poza OMW 3:05 2:50 1:30 1:30 
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KOMPETENCJE NAUKOWE UCZESTNIKÓW PIKNIKU  

Pytania zawarte w tym rozdziale nie były zadawane w 2014 roku. 

Większość uczestników Pikniku nie ma na co dzień do czynienia z nauką ani z jej bezpośrednim 

praktycznym wykorzystaniem. Jeśli jednak sprawdzić rozkład odpowiedzi wśród osób z wyższym 

wykształceniem okazuje się, że co czwarty z nich jest w jakimś stopniu związany z nauką (23,2%). 

I  ta  zależność jest istotna statystycznie. 

Czy jest Pan(i) 

naukowcem lub 

pracuje/ 

współpracuje 

z firmą/instytucją 

bezpośrednio 

wykorzystującą 

osiągnięcia nauki? 

jestem naukowcem 4,2% 

pracuję/współpracuję z  firmą/instytucją bezpośrednio wykorzystującą osiągnięcia nauki 9,5% 

Nie – moja praca nie ma nic wspólnego z szeroko rozumianym sektorem naukowym 44,7% 

Nie dotyczy –  nie pracuję, jestem uczniem/studentem/emerytem/rencistą 38,0% 

Inna  odpowiedź 3,1% 

Brak danych 0,5% 

Ogółem 100,0% 

 

 
Wykształcenie 

(zakończona edukacja) N=681 

Czy jest Pan(i) naukowcem lub pracuje/ współpracuje z 

firmą/instytucją bezpośrednio wykorzystującą osiągnięcia 

nauki? 

poniżej średniego średnie/policealne wyższe 

jestem naukowcem 0,0% 0,6%3 7,4% 

pracuję/współpracuję z  firmą/instytucją bezpośrednio 

wykorzystującą osiągnięcia nauki 
0,0% 6,3% 15,8% 

Nie – moja praca nie ma nic wspólnego z szeroko 

rozumianym sektorem naukowym 
29,5% 65,7% 62,3% 

Nie dotyczy –  nie pracuję, jestem 

uczniem/studentem/emerytem/rencistą 
70,5% 25,7% 8,9% 

Inna  odpowiedź 0,0% 1,1% 5,0% 

brak danych 0,0% 0,6% 0,6% 

                                                           
3 Rzeczywiście jeden respondent z takim wykształceniem zaznaczył odpowiedź, że jest naukowcem i to nie mogło być przez autora raportu 

arbitralnie zmienione. 
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ODCZUWANE BRAKI WIEDZY 

Pytanie o odczuwane braki wiedzy z założenia było skierowane do uczestników starszych, przynajmniej 

pełnoletnich, ale okazało się, że chętnie odpowiadają na nie także uczniowie, dlatego wyniki są podane 

w podziale na osoby, które już zakończyły edukację i na uczących się.  

Interesujący i charakterystyczny jest fakt, że ponad połowa uczestników (63,9%) jakieś braki wiedzy 

odczuwa, przy czym częściej mają taką świadomość osoby, które już zakończyły formalną edukację 

(69,6%) niż uczący się (51,5%). 

Czy odczuwa Pan(i) niekiedy brak wiedzy z jakiejś dziedziny, 

żałuje Pan(i), że nie nauczył(a) się Pan(i) różnych rzeczy wtedy, 

kiedy był na to czas? 

Osoby, które 

zakończyły już 

edukację* 

N=681 

Osoby uczące 

się* 

N=311 

Ogółem 

N=1000 

Tak, i dotyczy to konkretnej dziedziny /dziedzin wiedzy 32,0% 

69,6% 

19,3% 

51,5% 

27,9 

63,9% 
Tak, ale jest to żal o charakterze ogólnym, nie dotyczy 

konkretnej dziedziny wiedzy 
37,6% 32,2% 36,0 

Nie 14,5% 21,9% 16,7 

Trudno powiedzieć 15,1% 25,1% 18,4 

Brak danych 0,7% 1,6% 1,0% 

Ogółem 100,0% 100% 100% 

W obliczeniach pominięto osoby, które nie podały poziomu swojego wykształcenia/edukacji (dlatego 681+ 311<1000) 

W przeważającej mierze odczuwane braki wiedzy dotyczą nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym 

zwłaszcza fizyki, wskazywanej dwukrotnie częściej niż matematyka. 

Dziedziny w których respondenci odczuwają braki wiedzy 

Dane rekodowane 

Zakończyli już edukację 

 i odczuwają braki 

wiedzy* 

N=213 

Uczący się, którzy 

odczuwają braki 

wiedzy* 

N=58 

Ogółem* 

N=272 

Nauki matematyczno-przyrodnicze: np. fizyka, chemia, 

biologia, geologia, matematyka 
62,4% 72,4% 64,3% 

Nauki społeczne: ekonomia, socjologia, psychologia, historia 

itp. 
24,4% 22,4% 23,9% 

Inżynieria/technika: np. robotyka, automatyka 8,0% 5,2% 7,4% 

Nauki humanistyczne: filozofia, języki, językoznawstwo 8,0% 12,1% 8,8% 

Nauki medyczne, zdrowe żywienie 5,2% 0,0% 4,0% 

Sztuka/kultura: historia sztuki, muzyka, itd. 4,2% 1,7% 3,7% 

Informatyka/IT 3,8% 3,4% 3,7% 

Z większości/z wszystkich 1,9% 0,0% 1,5% 

Rolnictwo/leśnictwo/ogrodnictwo/zoologia 1,4% 0,0% 1,1% 

Pozanaukowe (astrologia, fotografia) 1,4% 0,0% 1,5% 

Inne odpowiedzi 0,0% 3,4% 0,7% 

W obliczeniach pominięto osoby, które nie podały poziomu swojego wykształcenia/edukacji oraz braki danych  
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Dziedziny w których respondenci 

odczuwają braki wiedzy 

Dane nierekodowane 

Osoby, które zakończyły 

już edukację* 

N=213 

Osoby uczące się* 

N=58 

Ogółem 

N=272 

fizyka 34,7% 34,5% 34,6% 

chemia 17,4% 29,3% 19,9% 

historia 15,5% 15,5% 15,4% 

matematyka 15,0% 13,8% 14,7% 

biologia 9,4% 17,2% 11,0% 

astronomia 5,2% 8,6% 5,9% 

języki obce 5,6% 6,9% 5,9% 

informatyka 3,8% 3,4% 3,7% 

medycyna 4,7% 0,0% 3,7% 

geografia 2,8% 5,2% 3,3% 

technika/automatyka/inżynieria 3,8% 1,7% 3,3% 

sztuka/plastyka/malarstwo/historia 

sztuki 
3,3% 0,0% 2,6% 

robotyka 2,3% 0,0% 1,8% 

psychologia 1,9% 0,0% 1,5% 

socjologia/nauki społeczne 1,4% 1,7% 1,5% 

archeologia 1,9% 0,0% 1,5% 

większości/wszystkich 1,9% 0,0% 1,5% 

pozanaukowe (astrologia, fotografia) 1,4% 0,0% 1,5% 

mechanika 0,5% 3,4% 1,1% 

muzyka 0,9% 1,7% 1,1% 

rolnictwo/leśnictwo/ogrodnictwo 1,4% 0,0% 1,1% 

filozofia 0,9% 0,0% 0,7% 

j. angielski 0,0% 3,4% 0,7% 

architektura 0,9% 0,0% 0,7% 

energetyka/energetyka jądrowa 0,9% 0,0% 0,7% 

polityka 0,9% 0,0% 0,7% 

geologia 0,9% 0,0% 0,7% 

WOS 0,0% 3,4% 0,7% 
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Dziedziny w których respondenci 

odczuwają braki wiedzy 

Dane nierekodowane 

Osoby, które zakończyły 

już edukację* 

N=213 

Osoby uczące się* 

N=58 

Ogółem 

N=272 

przyroda 0,5% 1,7% 0,7% 

ekonomia 0,9% 0,0% 0,7% 

prawo 0,9% 0,0% 0,7% 

dieta/dietetyka 0,9% 0,0% 0,7% 

j. niemiecki 0,0% 1,7% 0,4% 

nauki ścisłe 0,5% 0,0% 0,4% 

j. angielski specjalistyczny 0,5% 0,0% 0,4% 

biotechnologia 0,5% 0,0% 0,4% 

budownictwo 0,0% 1,7% 0,4% 

elektronika 0,5% 0,0% 0,4% 

biofizyka 0,5% 0,0% 0,4% 

literatura 0,5% 0,0% 0,4% 

kulturoznawstwo 0,0% 1,7% 0,4% 

metalurgia 0,5% 0,0% 0,4% 

j. polski 0,5% 0,0% 0,4% 

urbanistyka 0,5% 0,0% 0,4% 

inne odpowiedzi 0,0% 3,4% 0,7% 

brak danych 3,8% 0,0% 2,9% 

W obliczeniach pominięto osoby, które nie podały poziomu swojego wykształcenia/edukacji 

WŁASNA AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA 

Wielu badanych uczestników Pikniku prezentuje się jako osoby aktywnie poszukujące wiedzy, duża 

część z nich poświęca na to swój czas często i systematycznie czyli przynajmniej raz w tygodniu. 

Jak często poświęca Pan(i) czas 

na: 

przynajmniej raz 

w tygodniu 

przynajmniej raz 

w miesiącu 

przynajmniej raz 

w semestrze 

przynajmniej raz 

w roku nigdy 

brak 

danych 

czytanie książek lub czasopism 

naukowych? 
48,5% 27,5% 10,3% 8,2% 4,5% 1,0% 

szukanie w Internecie 

stron/portali itp. poświęconych 

tematyce naukowej? 

47,3% 28,7% 10,9% 5,5% 5,7% 1,9% 

oglądanie w TV programów 

poświęconych nauce? 
44,7% 30,2% 10,3% 5,7% 8,1% 1,0% 

Procentowanie w wierszach 
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Najaktywniejszych, którzy przynajmniej raz w tygodniu korzystają z trzech wymienionych źródeł 

wiedzy, jest 18,5%, w ogóle nieaktywnych, którzy trzykrotnie odpowiedzieli „nigdy” jest zaledwie 0,7%. 

Te dane nie były weryfikowane żadnym dodatkowym pytaniem szczegółowym. 

Zapytano natomiast o udział w cyklicznych wydarzeniach i imprezach związanych z nauką (poza 

Piknikiem Naukowym). Co trzeci respondent (37,4%) w okresie 2014 – maj 2015 nie uczestniczył 

w  żadnej z nich, zdecydowana większość , to znaczy 61,0%, brała udział w przynajmniej jednego typu 

imprezie/wydarzeniu. 

W jakich wydarzeniach lub imprezach związanych z nauką uczestniczył Pan(i) w 2014 lub w 2015 roku? 

Targi Książki 31,0% 

 

Pokazy lub wykłady w instytucjach naukowych 21,3% 

Festiwal Nauki 14,4% 

Festiwal poświęcony konkretnej dziedzinie nauki np. 
Festiwal Fizyki, Festiwal Matematyki 

5,0% 

Festiwal Nauki dla Dzieci/Festiwal Nauki Małego Człowieka 4,3% 

Festiwale filmów naukowych np. Festiwal  filmów 
przyrodniczych, Festiwal filmów dla edukacji itd. 

4,2% 

Inne 4,6% 

w tym: 

 Wydarzenia związane z kulturą (festiwale: 
muzyczne, Lumiere Lyon, rock itp.) 

0,7% 

 Noc muzeów 0,7% 

 Noc biologów 0,4% 

 CNK (planetarium, wieczory młodych) 0,4% 

 Dni Ziemi 0,3% 

 Związane z medycyną (Dzień mózgu, konferencje 
medyczne) 

0,3% 

 Związane z jedzeniem/gotowaniem (festiwal 
czekolady, eurogastro itp.) 

0,3% 

 Lokalne pikniki naukowe (np. w Jabłonnie, 
Legionowie itd.) 

0,3% 

 Zawody robotów/turnieje robotów 0,3% 

 Związane z leśnictwem/ogrodnictwem (Dni 
Przyjaciół Lasu, Dni otwarte Instytutu Ogrodnictwa 

0,2% 

 Kawiarnia naukowa 0,1% 

 Planetarium – Chorzów 0,1% 

 Noc naukowców 0,1% 

 Park eksperymentów w Krakowie 0,1% 

 Targi techniczne 0,1% 

 Niezidentyfikowane 0,5% 

W żadnych tego typu imprezach nie uczestniczył(a) 37,4% 

 

Brak danych 1,6% 

Procentowanie w kolumnach. Uwaga. Nie pytano o liczbę imprez, w których respondent brał udział, tylko o typ imprezy.  
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Sprawdzono co różnicuje ten typ aktywności. Spośród pięciu uwzględnionych czynników, istotne 

okazały się dwa: poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania. Osoby po studiach częściej biorą udział 

w imprezach/wydarzeniach związanych z nauką niż legitymujący się niższym poziomem wykształcenia. 

Także mieszkańcy Warszawy, liczniej niż pozostali, są aktywni w tym zakresie. Te dwa czynniki są ze 

sobą skorelowane, bo w Warszawie odsetek absolwentów studiów jest najwyższy. Można też zakładać, 

że oferta takich imprez/wydarzeń jest w Warszawie większa niż gdzie indziej. 

 

w jakiegoś typu imprezie 

uczestniczył(a) 

. W żadnych tego typu 

imprezach nie 

uczestniczył(a) 

Płeć mężczyzna 64,2% 35,8% 

Kobieta 61,5% 38,5% 

Wiek do 15 lat 53,4% 46,6% 

16 -18 lat 60,2% 39,8% 

19 - 24 lata 64,1% 35,9% 

25 - 34 lata 53,6% 46,4% 

35 - 50 lat 65,3% 34,7% 

51- 65 lat 68,8% 31,3% 

powyżej 65 lat 74,3% 25,7% 

Wykształcenie 

(zakończona 

edukacja) 

poniżej średniego 43,2% 56,8% 

średnie/policealne 56,0% 44,0% 

Wyższe 67,3% 32,7% 

Poziom aktualnej 

edukacji 

uczy się w szkole podstawowej 66,7% 33,3% 

uczy się w gimnazjum 56,0% 44,0% 

uczy się szkole średniej 60,0% 40,0% 

uczy się w zasadniczej szkole zawodowej 66,7% 33,3% 

studiuje w szkole wyższej 68,5% 31,5% 

Miejsce 

zamieszkania 

Warszawa 65,4% 34,6% 

Obszar Metropolitalny Warszawy 55,6% 44,4% 

Poza Warszawą i poza OMW 55,3% 44,7% 
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EDUKACJA NAUKOWA DZIECI  

Dla co piątego uczestnika ważną motywacją przyjścia na Piknik było zainteresowanie nauką dziecka 

(19,0%). Kilkakrotnie wcześniej wspominano o wyróżniających się cechach tych uczestników Pikniku, 

którzy przyszli z dziećmi (to 79,5% osób w kategorii wiekowej 35 – 50 lat). Pogłębiając temat 

systematyczności lub okazjonalności edukacji naukowej młodego pokolenia, zapytano rodziców dzieci 

w wieku szkolnym w jakich dodatkowych, zorganizowanych zajęciach biorą one udział. 

Czy ma Pan(i) dziecko w wieku szkolnym? Tak 25,9% 

Nie 74,1% 

Najpopularniejszą formą edukacji naukowej dzieci jest uczęszczanie na zajęcia szkolnego kółka. 

Zważywszy na zasięg rozpowszechnienia takich kółek, otrzymany wynik jest oczywisty.4 

Jak często dziecko uczęszczasz 

na  

N=259 

Czy w obecnym roku szkolnym Pana(i) dziecko lub jedno z dzieci uczęszcza na 

zorganizowane zajęcia, na których poznaje jakieś dziedziny nauki lub praktyczne 

wykorzystanie nauki, może przeprowadzić eksperyment, rozwijać własne pasje 

i  zainteresowania? Jak często chodzi na te zajęcia? 

przynajmniej raz 

w tygodniu 

przynajmniej raz 

w miesiącu 

przynajmniej raz 

w semestrze 

przynajmniej raz 

w roku 

nie było ani razu 

w obecnym wieku 

szkolnym 

Szkolne kółko naukowe np. 

fizyczne, biologiczne 
22,8% 5,4% 2,3% 0,8% 68,7% 

Małe laboratorium 5,8% 2,3% 0,4% 1,2% 90,3% 

Klub Młodych Odkrywców 

(KMO) w szkole 
4,6% 2,7% 2,3% 1,2% 89,2% 

Uniwersytet Dzieci – pod 

patronatem wyższych uczelni 

np. Uniwersytetów, Politechnik 

itp. 

2,7% 4,6% 1,9% 0,8% 90,0% 

                                                           
4 Według stanu na dzień 30 września 2013 r. w szkołach dla dzieci i młodzieży działało 279,0 tys. szkolnych kół, klubów i zespołów 

prowadzących zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe w tym 143,4 tys. w szkołach podstawowych i 83,7 tys. - w gimnazjach. Uczestnikami 

zajęć było 3 264,1 tys. uczniów (mniej o 2,8 pkt. proc. niż rok wcześniej), w tym 1 727,5 tys. uczniów szkół podstawowych i 930,3 tys. 

uczniów gimnazjów. Pośród uczestników zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w szkołach dla dzieci i młodzieży, najwięcej 

uczęszczało na zajęcia związane z wiedzą ogólną w zakresie przedmiotów szkolnych (45,5%). Dużą popularnością cieszyły się także koła 

sportowe (17,6%), artystyczne (14,3%) i informatyczne (5,0%).; 
GUS. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, Warszawa styczeń 2015 
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Uniwersytety dla Dzieci – nie 

działające pod patronatem. 

wyższych uczelni, prowadzone 

przez fundacje, stowarzyszenia 

itp. 

1,9% 0,8% 0,8% 1,5% 95,0% 

Klub Młodego Technika, Mały 

Inżynier 
1,5% 1,9% 1,9% 3,1% 91,5% 

Inne zajęcia 

w tym: 
13,9% 2,3% 1,2% 0,4% 82,2% 

różne artystyczne (muzyka, 

balet, plastyka) 
3,9% 

 

matematyka 2,3% 

sportowe zajęcia 1,9% 

informatyka/programowanie 1,2% 

modelarstwo/majsterkowanie 1,2% 

przyrodnicze/ekologia 1,2% 

harcerstwo/zajęcia społeczne 1,2% 

robotyka 1,2% 

szachy 1,2% 

językowe – ogólnie 0,8% 

zajęcia w placówkach 

edukacyjnych: MultiCentrum, 

Uniwersytet Rodzinny przy 

szkole 

0,8% 

j. angielski 0,4% 

Centrum Nauki Kopernik 0,4% 

fizyka/astronomia 0,4% 

kółka zainteresowań – ogólnie 0,4% 

Przyjaciół Warszawy 0,4% 

ogólnikowo - korepetycje, 

zajęcia naukowe, pracownie 

PKiN 

1,9% 

Procentowanie w wierszach 
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Dosyć często zaznaczano odpowiedź „inne”, wpisując także zajęcia nie mające nic wspólnego 

z  aktywnością naukową czyli np. balet, plastykę, sport, harcerstwo itp., w czym wyrażałaby się raczej 

chęć do pokazania talentów czy generalnie zainteresowań dziecka niż trudność w zrozumieniu pytania. 

Przedstawiając dane w sposób bardziej syntetyczny, podzielono je na dwie kategorie: w pierwszej – 

pominięto „inne” zajęcia, w drugiej – je uwzględniono. 

Prawie połowa dzieci chodzi na zorganizowane zajęcia o charakterze naukowym systematycznie, 

to  znaczy przynajmniej raz w tygodniu lub przynajmniej raz w miesiącu (45,2%). Jeśli uwzględni się 

wszystkie „inne” wymienione zajęcia, to odsetek takich dzieci rośnie jeszcze o kilkanaście punktów 

procentowych (57,5%). Rzadko zdarza się, by dziecko nie chodziło na żadne dodatkowe, zorganizowane 

zajęcia. 

Uczestnicy Pikniku mający dzieci w wieku szkolnym 

N=259 

pominięto inne zajęcia z listy odpowiedzi uwzględniono inne zajęcia z listy odpowiedzi 

Dziecko chodzi na zorganizowane zajęcia na 

których poznaje jakieś dziedziny nauki lub 

praktyczne wykorzystanie nauki, może 

przeprowadzić eksperyment, rozwijać własne 

pasje i zainteresowania przynajmniej raz  

w tygodniu  

30,5% 

Dziecko chodzi na zorganizowane zajęcia na 

których poznaje jakieś dziedziny nauki lub 

praktyczne wykorzystanie nauki, może 

przeprowadzić eksperyment, rozwijać własne 

pasje i zainteresowania przynajmniej raz  

w tygodniu 

40,9% 

Dziecko chodzi na zorganizowane zajęcia na 

których poznaje jakieś dziedziny nauki lub 

praktyczne wykorzystanie nauki, może 

przeprowadzić eksperyment, rozwijać własne 

pasje i zainteresowania przynajmniej raz 

w  miesiącu  

14,7% 

Dziecko chodzi na zorganizowane zajęcia na 

których poznaje jakieś dziedziny nauki lub 

praktyczne wykorzystanie nauki, może 

przeprowadzić eksperyment, rozwijać własne 

pasje i zainteresowania przynajmniej raz 

w  miesiącu  

16,6% 

Dziecko nie chodzi na żadne zajęcia 13,4% Dziecko nie chodzi na żadne zajęcia 10,4% 

Jeśli natomiast uwzględnić wyłącznie te zajęcia, o których naukowym charakterze nie można wątpić, 

to znaczy: uczęszczanie na Uniwersytety dla Dzieci pod patronatem wyższych uczelni, KMO, Małe 

Laboratorium i Kluby Młodego Technika/Małego Inżyniera – bierze w nich udział systematycznie 20,1% 

dzieci w tym: 12,4% przynajmniej raz w tygodniu, a 7,7% przynajmniej raz w miesiącu. 
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WYBÓR Z OFERTY PIKNIKU 

NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCA TEMATYKA  

Większość wystawców reprezentowała nauki przyrodnicze bądź techniczne i ta oferta spotkała się 

z uznaniem uczestników Pikniku. Dane z badania wystawców i preferencje uczestników imprezy są 

niezwykle spójne. Specjalnością największej liczby wystawców była fizyka i fizyka była tematyką 

najbardziej interesującą gości Pikniku. Kolejność pozostałych dziedzin nauki jest również bardzo 

koherentna z wyjątkiem historii, interesującej wielu, a reprezentowanej na Pikniku tylko przez IPN. 

Dziedzina nauki którą reprezentowali przedstawiciele wystawców 

(dane z badania wystawców) 

Jaka tematyka na tegorocznym Pikniku najbardziej Pana(ią) 
zainteresowała, poświęcił jej Pan(i) najwięcej czasu? 

Fizyka 23,5% Fizyka 35,7% 

Inżynieria/robotyka/drony itp. 17,0% Inżynieria/robotyka/drony itp. 27,9% 

Biologia i biotechnologia/medycyna 16,1% Chemia 26,5% 

Chemia 13,0% Biologia i biotechnologia/medycyna 23,1% 

Archeologia 7,8% Historia 13,7% 

Nauki społeczne 6,5% Archeologia 13,2% 

Matematyka 5,2% Sztuka 10,8% 

Sztuka 4,3% Matematyka 8,6% 

Historia 3,9% Nauki społeczne 7,5% 

Geologia/ geografia 2,2% Geologia i geografia 7,1% 

Nauki o języku i literaturze 2,2% Nauki o języku i literaturze 6,7% 

Nauki ekonomiczne 0,9% Nauki ekonomiczne 3,4% 

inna dziedzina, w tym: 16,5% 
Na tegorocznym Pikniku: nic mnie 
zainteresowało 

2,8% 

inne nauki ścisłe/przyrodnicze np. 
astronomia, biofizyka molekularna, 
informatyka 

5,7% inna tematyka, w tym: 8,7% 

inne nauki humanistyczne/społeczne np. 
filozofia, kultura, logopedia 

5,2% 
inne szczegółowe dotyczące fizyki i 
innych nauk ścisłych 

2,0% 

 

nauki przyrodnicze (np. ekologia, 
przyroda, oceanarium) 

1,0% 

inne szczegółowe dotyczące nauk 
społecznych/humanistycznych 

1,0% 

radio/dziennikarstwo/mass-media 0,9% 

inne szczegółowe dotyczące 
inżynierii/techniki 

0,5% 

nie zajmuję się żadną dziedziną nauki 5,7% brak danych 0,1% 

brak danych 0,4%   

Pytanie wieloodpowiedziowe (w obu próbach)   
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W 2014 roku pytanie o najbardziej interesującą tematykę było otwarte, w 2015 – zamknięte, stąd nie 

ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania, ale warto przypomnieć, że w ubiegłym roku 

dużym uznaniem cieszyła się Strefa Motoryzacji i była ona równie popularna jak nauki matematyczno-

przyrodnicze. 

KONTAKT Z NAUKOWCAMI I POPULARYZATORAMI NAUKI 

Z możliwości bezpośredniego kontaktu z naukowcami i popularyzatorami nauki, co jest jednym 

 z kluczowych celów Pikniku, w 2015 roku skorzystała połowa badanych uczestników (50,3%). 

W porównaniu z deklaracjami sprzed roku jest to spora zmiana in plus, chociaż już wówczas uznano 

poziom aktywności uczestników za relatywnie wysoki (rozmawiało 40,2%respondentów). 

Podobnie jak w ubiegłym roku, najmniej chętni do bezpośredniego kontaktu byli gimnazjaliści 

(pomijam uczniów zawodówek, ponieważ było ich tylko trzech), a najbardziej aktywni : uczniowie szkół 

podstawowych, osoby w wieku 35-50 lat (z dziećmi) oraz osoby z wyższym wykształceniem. W 2015 

roku okazało się, że mniej aktywne mogą być także kobiety/dziewczęta – ponad połowa z nich nie 

rozmawiała z żadnym naukowcem. Wszystkie opisane zróżnicowania są istotne statystycznie. 

Czy rozmawiał(a) Pan(i) 

bezpośrednio z którymś z 

naukowców/popularyzatorów 

nauki prezentujących jakieś 

zjawiska czy doświadczenia? 

Zadawał(a) jemu/im jakieś 

pytania? 

 2014 2015 

Tak, z jednym 

naukowcem/popularyzatorem nauki 
25,1% 17,9% 

Tak, z więcej niż z jednym 

naukowcem/popularyzatorem nauki 
15,3% 32,4% 

Nie, z żadnym 59,1% 48,4% 

Brak danych  0,5% 1,3% 

Formą weryfikacji odpowiedzi było pytanie: Z kim Pan(i) rozmawiał(a)? z prośbą o podanie nazwiska 

naukowców/popularyzatorów nauki, bądź o podanie nazwy instytucji, którą reprezentowali czy 

dziedziny, którą się zajmowali. Generalnie rzadko pamiętano nazwiska, częściej wymieniano nazwę 

instytutu lub uczelni, a najczęściej – tematykę bądź dziedzinę nauki. Ich lista jest podobnie obszerna 

jak w 2014 roku (ponad 200 różnych pozycji).  

Zarówno w 2014 jak i w 2015 roku dominowały rozmowy dotyczące nauk przyrodniczych (zwłaszcza 

fizyki i chemii) oraz technicznych. Z przedstawicieli nauk społecznych największym powodzeniem 

cieszyli się archeologowie. 
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Kilka procent badanych nie potrafiło podać żadnych informacji dotyczących rozmowy 

z  naukowcem/popularyzatorem i prawdopodobnie ich deklaracje są niewiarygodne (9,1%). 

 

2015 

Czy na Pikniku rozmawiał(a) Pan(i) osobiście z którymś z 
naukowców/popularyzatorów nauki prezentujących jakieś zjawiska czy 
doświadczenia? Zadawał(a) jemu/im jakieś pytania? 

Tak, z jednym 
naukowcem/popul
aryzatorem nauki 

Tak, z więcej niż z 
jednym 
naukowcem/popul
aryzatorem nauki Nie, z żadnym 

brak 
danych 

Płeć Mężczyzna 19,0% 35,1% 44,5% 1,4% 

Kobieta 17,1% 30,5% 51,2% 1,2% 

Wiek do 15 lat 11,0% 27,4% 61,6% 0,0% 

16 -18 lat 25,6% 28,6% 45,9% 0,0% 

19 - 24 lata 14,5% 30,3% 55,2% 0,0% 

25 - 34 lata 14,8% 24,5% 59,2% 1,5% 

35 - 50 lat 15,4% 45,3% 36,8% 2,5% 

51- 65 lat 24,0% 27,1% 47,9% 1,0% 

powyżej 65 lat 22,9% 34,3% 37,1% 5,7% 

Wykształcenie 

(ukończone) 

poniżej średniego 13,6% 18,2% 63,6% 4,5% 

średnie/policealne 17,1% 25,1% 56,0% 1,7% 

wyższe 18,0% 39,0% 41,6% 1,5% 

Poziom edukacji uczy się w szkole 
podstawowej 

9,5% 47,6% 42,9% 0,0% 

uczy się w gimnazjum 11,9% 23,8% 64,3% 0,0% 

uczy się szkole średniej 28,4% 30,5% 41,1% 0,0% 

uczy się w zasadniczej 
szkole zawodowej 

33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 

studiuje w szkole wyższej 16,7% 28,7% 53,7% 0,9% 

Miejsce 
zamieszkania 

Warszawa 18,5% 34,0% 46,4% 1,1% 

Obszar Metropolitalny 
Warszawy 

17,8% 31,1% 50,0% 1,1% 

Poza Warszawą i poza 
OMW 

15,6% 27,1% 55,3% 2,0% 

Procentowanie w wierszach 
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Z kim  Pan(i) rozmawiał(a)?Jeśli nie pamięta Pan(i) nazwiska, proszę wpisać nazwę instytucji, którą ta osoba 

reprezentowała lub dziedzinę, którą ta osoba się zajmuje 

Rozmówcy, instytucje, które reprezentowali, tematyka rozmów 

Dane dekodowane 

2014 

N=491 

2015 

N=503 

Nauki matematyczno-przyrodnicze: np. fizyka, chemia, biologia, geologia, matematyka 39,7% 39,0% 

Inżynieria/technika: np. robotyka, automatyka, silniki, drony 17,5% 17,1% 

Ogólnikowe dot. nauki np. uniwersytety, PAN, stoiska naukowe 9,4% 14,7% 

Nauki społeczne: ekonomia, socjologia, psychologia, archeologia, historia itp. 8,8% 13,5% 

Pokazy/stoiska zagranicznych gości/ambasady 5,9% 4,4% 

"Zabawowe" wykorzystanie nauki/ciekawostki naukowe np. alkogogle, kuchnia 

molekularna 
5,1% 2,4% 

Nauki medyczne, zdrowe żywienie 4,3% 4,0% 

Media/dziennikarze 4,3% 5,4% 

Rolnictwo/leśnictwo/ogrodnictwo/zoologia 3,5% 3,2% 

Naukowcy wymienieni z imienia i nazwiska 3,5% 2,4% 

Motoryzacja/samochody/motocykle 3,1% 0,4% 

Sztuka/kultura, np. muzyka, Muzeum Narodowe, instytucje kultury 2,9% 2,6% 

Nauki humanistyczne, języki obce 1,8% 2,2% 

Informatyka/IT 1,6% 0,2% 

Biznes/finanse, prawo, administracja 1,2% 0,8% 

Inne konkretne związane z nauką np. kryminologia 1,2% 2,2% 

Cyrk/sportowe 0,8% 1,0% 

Urzędy, ministerstwa, instytucje publiczne 0,6% 1,0% 

Sponsorzy/reklamy 0,4% 1,2% 

Paranaukowe lub nie związane bezpośrednio z nauką np. astrologia, podróże, stadion 0,2% 0,2% 
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Oceny negatywne np. niczego nie zobaczył ze względu na kolejki/nie było interesująco 0,2% 0,2% 

Pokazy/eksperymenty dla dzieci; edukacja dzieci 0,0% 1,4% 

Wszystko było interesujące 0,2% 0,0% 

Inne odpowiedzi na temat np. prezentacje autorskie, sektor C 2,2% 3,2% 

Nieczytelne/niejasne 1,0% 1,2% 

Inne nie na temat np. darmowe jedzenie i picie 1,6% 0,4% 

Trudno powiedzieć/nie mam zdania 7,3% 9,1% 

 

2015 

Z kim  Pan(i) rozmawiał(a)?Jeśli nie pamięta Pan(i) nazwiska, proszę wpisać nazwę instytucji, którą ta osoba 

reprezentowała lub dziedzinę, którą ta osoba się zajmuje 

Osoby z którymi rozmawiali respondenci, tematyka rozmów, instytucje, które reprezentowali 

N=503 

Dane nierekodowane – wskazania na poziomie 1% i wyżej 

Fizyka 9,3% 

Chemia/badania chemiczne/stoiska chemiczne 8,0% 

Polskie Radio/PR I, PR III 4,8% 

Archeologia – ogólnie 3,8% 

Centrum Nauki Kopernik (CNK) 3,4% 

Biologia/biologiczne 3,2% 

Robotyka/roboty/pokazy robotów 3,2% 

Politechnika Warszawska/ stoiska Politechniki W-wskiej 2,8% 

IPN 2,4% 

SGGW 2,4% 

Inne osoby wymienione z imienia i nazwiska 2,4% 

Astronomia 2,2% 

Fizyka UW 2,2% 

Ambasada Francuska/Instytut Francuski 2,2% 

Energetyka atomowa/jądrowa 2,0% 
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Leśnictwo/las/leśne narośle – huby/ Lasy Państwowe 2,0% 

Fizyka jądrowa/badania jądrowe 1,8% 

Medyczne/anatomia/urządzenia nauki medycznej 1,8% 

Uniwersytet Warszawski/UW 1,8% 

Psychologia/badania psychologiczne 1,6% 

Uniwersytety/stoiska z uniwersytetami/Szkoły wyższe/ Politechniki/szkoły/koła naukowe/uczelnie 

techniczne 
1,6% 

WAT 1,6% 

Badania/Laboratorium kryminalistyczne KG Policji/kryminalistyka 1,6% 

PAN 1,6% 

A12/Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej/SWPS 1,4% 

SGGW – Wydział Technologii Drewna/Instytut Drewna/Intarsja 1,4% 

Esperanto 1,4% 

Biotechnologia 1,2% 

Instytut Fizyki PAN 1,2% 

Czeskie Stoisko 1,2% 

Instytut Sztuki Filmowej 1,2% 

Historia 1,0% 

UKSW – uniwersytet kardynała Wyszyńskiego 1,0% 

A 44 Biologia UW 1,0% 

Światło i dźwięk/doświadczenia o świetle i dźwięku 1,0% 

Chemia organiczna PAN 1,0% 
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WIZERUNEK PIKNIKU 

W 2015 roku po raz pierwszy zapytano o wizerunek Pikniku, dwa stwierdzenia miały charakter 

pozytywny: Piknik jest imprezą wyjątkową…, cieszy się zasłużoną popularnością, a dwa – negatywny: 

Piknik jest za mało naukowy…, za dużo jest wystawców, dla których jest to tylko forma reklamy. 

W przypadku stwierdzeń pozytywnych nie wystąpiła istotna różnica zdań, zdecydowana większość 

gości uważa Piknik za wyjątkowy i zasługujący na swoją popularność. 

 
Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
2 3 4 

Zdecydowani

e zgadzam się 

Brak 

danyc

h 

Piknik jest wyjątkową 

imprezą popularyzującą 

naukę, nic go nie zastąpi 

3,1% 4,8% 15,6% 28,2% 46,8% 1,5% 

Piknik cieszy się zasłużoną 

popularnością 
2,7% 4,1% 8,6% 23,9% 58,4% 2,3% 

Na Pikniku jest za dużo 

instytucji/wystawców, dla 

których jest to tylko forma 

reklamy 

14,5% 22,4% 25,5% 16,8% 18,6% 2,2% 

Piknik jest za mało naukowy 

- za bardzo przypomina 

festyn 

25,2% 24,7% 20,6% 15,8% 10,6% 3,1% 

 

Dane na skali od 1 – zdecydowanie się z tą opinią nie 

zgadzam do 5 – zdecydowanie się z nią zgadzam 
Średnia mediana modalna 

odchylenie 

standardowe 

Piknik jest wyjątkową imprezą popularyzującą naukę, 

nic go nie zastąpi 

4.12 4,00 5,00 1,047 

Piknik cieszy się zasłużoną popularnością 
4.34 5,00 5,00 ,993 

Na Pikniku jest za dużo instytucji/wystawców, dla 

których jest to tylko forma reklamy 

3.03 3,00 3,00 1,325 

Piknik jest za mało naukowy - za bardzo przypomina 

festyn 

2.61 2,00 1,00 1,320 
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Problematyczną sprawą jest obecność na Pikniku niektórych wystawców. Zdaniem stosunkowo licznej 

grupy uczestników tej imprezy za dużo jest wśród nich instytucji/firm, dla których jest to tylko forma 

reklamy - 18,6% badanych mówi o tym w sposób jednoznaczny i zdecydowany. W ogóle w tej kwestii 

zdania są bardzo podzielone, co pokazują dodatkowo miary tendencji centralnych, ale nie ulega 

wątpliwości, że potencjalne zagrożenie komercjalizacją jest ważnym tematem do dyskusji o przyszłości 

Pikniku. 

Najbardziej prowokacyjne stwierdzenie: Piknik jest za mało naukowy – za bardzo przypomina festyn, 

wywołało zdecydowany sprzeciw u co czwartego badanego uczestnika, w sumie nie zgodziła się z nim 

prawie połowa respondentów (49,9%). Osób o przeciwstawnych opiniach – w mniejszym lub większym 

stopniu zgadzających się ze zdaniem, że Piknik jest za mało naukowy jest o połowę mniej (26,4%). 

Przeważają więc poglądy odrzucające sformułowane stwierdzenie, ale widać, że dla części gości czynnik 

„naukowy” i „piknikowy” – „zabawowy” nie są odpowiednio zrównoważone. 

Wizerunek Pikniku jest słabo różnicowany przez cechy społeczno-demograficzne: 

 w ocenie wyjątkowości: 

wyróżniają się kobiety/dziewczęta, które są mocniej o tym przekonane niż mężczyźni/chłopcy 

oraz osoby starsze w większym stopniu niż młodzi ludzie doceniające tę wyjątkowość (różnice 

średnich są istotne statystycznie); inne cechy nie wpływają na wyrażone opinie; 

 w ocenie popularności 

niezależnie od płci, wieku, wykształcenia itp. - zdecydowanie dominują opinie potwierdzające 

status Pikniku jako wydarzenia zasłużenie popularnego (wszelkie różnice są nieistotne 

statystycznie); 

 w ocenie komercjalizacji: 

żadna różnica średnich nie jest istotna statystycznie, a zatem trzeba przyjąć, że krytyczny 

stosunek do niektórych wystawców nie wiąże się z żadnym z podstawowych czynników statusu 

uczestników Pikniku; 

 w ocenie pozycjonowania się między nauką a festynem: 

zarzut o pewne zaniedbanie strony naukowej częściej stawiali uczniowie szkół średnich 

 i studenci, a najrzadziej – uczniowie gimnazjum; generalnie jest to zarzut stawiany raczej przez 

osoby starsze, pełnoletnie. 
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Dane na skali od 1 – zdecydowanie się z tą opinią nie zgadzam do 5 

– zdecydowanie się z nią zgadzam 

Piknik jest wyjątkową imprezą popularyzującą 

naukę, nic go nie zastąpi 

średnia mediana modalna 

odchylenie 

stand. 

Płeć mężczyzna 4.00 4,00 5,00 1.100 

kobieta 4.21 5,00 5,00 1.001 

Wiek do 15 lat 4.01 4,00 5,00 1.061 

16 -18 lat 4.05 4,00 5,00 .919 

19 - 24 lata 3.94 4,00 5,00 1.002 

25 - 34 lata 4.08 4,00 5,00 .938 

35 - 50 lat 4.29 5,00 5,00 .997 

51- 65 lat 4.33 5,00 5,00 1.183 

powyżej 65 lat 4.18 5,00 5,00 1.424 

Wykształcenie 

(ukończone) 

poniżej średniego 4.12 4,00 5,00 1.117 

średnie/policealne 4.08 5,00 5,00 1.180 

wyższe 4.19 5,00 5,00 1.036 

Poziom aktualnej 

edukacji 

uczy się w szkole podstawowej 4.10 4,00 5,00 1.179 

uczy się w gimnazjum 4.20 4,00 5,00 .875 

uczy się szkole średniej 4.01 4,00 4,00 .903 

studiuje w szkole wyższej 3.98 4,00 5,00 1.068 

Związek z nauką Jestem naukowcem 3.93 4,00 5,00 1.212 

Pracuję/współpracuję z  firmą/instytucją 

bezpośrednio wykorzystującą osiągnięcia 

nauki 

4.21 4,00 5,00 .955 

Nie – moja praca nie ma nic wspólnego z 

szeroko rozumianym sektorem naukowym 

4.15 4,00 5,00 1.054 

Nie dotyczy –  nie pracuję, jestem 

uczniem/studentem/emerytem/rencistą 

4.11 4,00 5,00 1.009 

Miejsce 

zamieszkania 

Warszawa 4.13 4,00 5,00 1.036 

Obszar Metropolitalny Warszawy 4.24 4,50 5,00 .940 

Poza Warszawą i poza OMW 4.04 4,00 5,00 1.131 

 

  



59 
PIKNIK NAUKOWY 2015 

Dane na skali od 1 – zdecydowanie się z tą opinią nie zgadzam 

do 5 – zdecydowanie się z nią zgadzam 

Piknik cieszy się zasłużoną popularnością 

średnia mediana modalna 
odchylenie 

stand. 

Płeć 

mężczyzna 
4.28 5,00 5,00 1.026 

kobieta 
4.39 5,00 5,00 .967 

Wiek 

do 15 lat 
4.36 5,00 5,00 .948 

16 -18 lat 
4.32 5,00 5,00 .897 

19 - 24 lata 
4.24 5,00 5,00 .998 

25 - 34 lata 
4.31 5,00 5,00 .899 

35 - 50 lat 
4.47 5,00 5,00 .937 

51- 65 lat 
4.42 5,00 5,00 1.142 

powyżej 65 lat 
4.28 5,00 5,00 1.276 

Wykształcenie 

(ukończone) 

poniżej średniego 
4.32 5,00 5,00 .859 

średnie/policealne 
4.11 5,00 5,00 1.196 

wyższe 
4.41 5,00 5,00 .970 

Poziom 

aktualnej 

edukacji 

uczy się w szkole podstawowej 
4.33 5,00 5,00 1.197 

uczy się w gimnazjum 
4.49 5,00 5,00 .784 

uczy się szkole średniej 
4.31 4,00 5,00 .859 

studiuje w szkole wyższej 
4.34 5,00 5,00 .980 

Związek z nauką 

Jestem naukowcem 
4.21 5,00 5,00 1.094 

Pracuję/współpracuję z  firmą/instytucją 

bezpośrednio wykorzystującą osiągnięcia 

nauki 

4.36 5,00 5,00 1.031 

Nie – moja praca nie ma nic wspólnego z 

szeroko rozumianym sektorem 

naukowym 

4.33 5,00 5,00 1.029 

Nie dotyczy –  nie pracuję, jestem 

uczniem/studentem/emerytem/rencistą 

4.38 5,00 5,00 .923 

Miejsce 

zamieszkania 

Warszawa 
4.37 5,00 5,00 .968 

Obszar Metropolitalny Warszawy 
4.34 5,00 5,00 1.011 

Poza Warszawą i poza OMW 
4.25 5,00 5,00 1.069 
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Dane na skali od 1 – zdecydowanie się z tą opinią nie zgadzam do 

5 – zdecydowanie się z nią zgadzam 

Na Pikniku jest za dużo instytucji/wystawców, dla 

których jest to tylko forma reklamy 

średnia mediana modalna 
odchylenie 

stand. 

Płeć 

mężczyzna 
3.00 3,00 3,00 1.339 

kobieta 
3.04 3,00 3,00 1.316 

Wiek 

do 15 lat 
2.83 3,00 2,00 1.374 

16 -18 lat 
3.00 3,00 2,00 1.319 

19 - 24 lata 
3.23 3,00 3,00 1.300 

25 - 34 lata 
3.11 3,00 3,00 1.279 

35 - 50 lat 
2.91 3,00 3,00 1.319 

51- 65 lat 
2.97 3,00 2,00 1.345 

powyżej 65 lat 
3.45 4,00 5,00 1.567 

Wykształcenie 

(ukończone) 

poniżej średniego 
3.42 3,00 5,00 1.277 

średnie/policealne 
3.10 3,00 3,00 1.322 

wyższe 
2.98 3,00 3,00 1.334 

Poziom 

aktualnej 

edukacji 

uczy się w szkole podstawowej 
2.86 2,00 2,00 1.459 

uczy się w gimnazjum 
2.83 3,00 2,00 1.413 

uczy się szkole średniej 
3.05 3,00 3,00 1.330 

studiuje w szkole wyższej 
3.06 3,00 3,00 1.194 

Związek z nauką 

Jestem naukowcem 
3.07 3,00 2,00 1.523 

Pracuję/współpracuję z  firmą/instytucją 

bezpośrednio wykorzystującą osiągnięcia 

nauki 

3.25 3,00 4,00 1.345 

Nie – moja praca nie ma nic wspólnego z 

szeroko rozumianym sektorem 

naukowym 

2.95 3,00 3,00 1.270 

Nie dotyczy –  nie pracuję, jestem 

uczniem/studentem/emerytem/rencistą 

3.06 3,00 2,00 1.352 

Miejsce 

zamieszkania 

Warszawa 
3.09 3,00 3,00 1.333 

Obszar Metropolitalny Warszawy 
2.89 3,00 3,00 1.185 

Poza Warszawą i poza OMW 
2.88 3,00 3,00 1.340 
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Dane na skali od 1 – zdecydowanie się z tą opinią nie zgadzam do 5 

– zdecydowanie się z nią zgadzam 

Piknik jest za mało naukowy - za bardzo przypomina 

festyn 

średnia mediana modalna 

odchylenie 

stand. 

Płeć mężczyzna 2.67 2,50 2,00 1.332 

kobieta 2.56 2,00 1,00 1.311 

Wiek do 15 lat 2.15 2,00 1,00 1.232 

16 -18 lat 2.40 2,00 1,00 1.270 

19 - 24 lata 2.89 3,00 3,00 1.263 

25 - 34 lata 2.78 3,00 2,00 1.349 

35 - 50 lat 2.46 2,00 2,00 1.258 

51- 65 lat 2.82 2,00 2,00 1.419 

powyżej 65 lat 2.94 3,00 1,00 1.526 

Wykształcenie 

(ukończone) 

poniżej średniego 2.77 3,00 1,00 1.428 

średnie/policealne 2.78 3,00 1,00 1.407 

wyższe 2.59 2,00 2,00 1.301 

Poziom aktualnej 

edukacji 

uczy się w szkole podstawowej 2.43 2,00 1,00 1.363 

uczy się w gimnazjum 2.06 2,00 1,00 1.236 

uczy się szkole średniej 2.62 2,00 2,00 1.257 

studiuje w szkole wyższej 2.82 3,00 3,00 1.237 

Związek z nauką Jestem naukowcem 2.71 2,00 1,00 1.470 

Pracuję/współpracuję z  firmą/instytucją 

bezpośrednio wykorzystującą osiągnięcia 

nauki 

2.83 3,00 2,00 1.357 

Nie – moja praca nie ma nic wspólnego z 

szeroko rozumianym sektorem naukowym 

2.57 2,00 2,00 1.270 

Nie dotyczy –  nie pracuję, jestem 

uczniem/studentem/emerytem/rencistą 

2.60 2,00 1,00 1.359 

Inna  odpowiedź 2.64 2,00 1,00 1.340 

Miejsce zamieszkania Warszawa 2.43 2,00 1,00 1.281 

Obszar Metropolitalny Warszawy 2.59 2,00 2,00 1.267 

Poza Warszawą i poza OMW 2.67 2,50 2,00 1.332 
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Podsumowując – Piknik jest dobrą marką. A fakt, że nie jest marką bardzo dobrą/bardzo cenioną wiąże 

się z pewną nierównowagą bądź niespójnością między czynnikami sensu stricto naukowymi 

a pozanaukowymi. 

OCENA PIKNIKU 2015 

OGÓLNA OCENA XIX PIKNIKU 

Struktura ocen postawionych w 2014 i 2015 roku jest bardzo podobna – wśród uczestników Pikniku  

niewiele było osób niezadowolonych, przeważały opinie pozytywne, aczkolwiek w 2015 roku 

obserwuje się większą dysproporcję między ocenami najwyższymi czyli określeniem „bardzo 

interesujący” a satysfakcjonującymi czyli „dosyć interesujący”. 

Jak ogólnie ocenia Pan(i) 

program tegorocznego 

Pikniku? 

 2014 2015 

Bardzo interesujący 38,4% 29,5% 

Dosyć Interesujący 39,9% 41,8% 

Część programu była interesująca, a część nieinteresująca 17,5% 22,0% 

Mało interesujący 1,9% 2,7% 

W ogóle nieinteresujący 0,2% 0,7% 

Trudno powiedzieć 1,9% 3,3% 

Brak danych 0,2% 0,0% 

Ogółem 100% 100% 

średnia ocena na skali od 1 – w ogóle nieinteresujący do 5 

– bardzo interesujący 
4,17 4,00 

Skoro zdecydowana większość uczestników ocenia pozytywnie program Pikniku, nie ma między nimi 

większych zróżnicowań opinii. Pewną rolę odgrywa wiek – wyżej ocenili XIX Piknik najmłodsi (do 15 

klat) i starsi jego uczestnicy (powyżej 35 roku życia) oraz poziom aktualnej edukacji: słabiej ocenili 

Piknik studenci a wyżej uczniowie gimnazjum  i szkół podstawowych. 
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 Jak ogólnie ocenia Pan(i) program tegorocznego Pikniku? 

Bardzo 

interesujący 

Dosyć 

Interesujący 

Część 

programu 

była 

interesująca, 

a część 

nieinteresują

ca 

Mało 

interesujący 

W ogóle 

nieinteresują

cy 

Trudno 

powiedzieć 

Płeć mężczyzna 27,2% 44,2% 22,8% 2,4% 0,5% 2,9% 

kobieta 31,2% 40,1% 21,4% 2,9% 0,9% 3,6% 

Wiek do 15 lat 35,6% 38,4% 16,4% 4,1% 0,0% 5,5% 

16 -18 lat 21,1% 42,9% 30,8% 2,3% 0,8% 2,3% 

19 - 24 lata 16,6% 42,1% 32,4% 5,5% 0,7% 2,8% 

25 - 34 lata 28,6% 38,8% 23,0% 3,6% 1,0% 5,1% 

35 - 50 lat 34,7% 42,5% 17,2% 1,1% 0,7% 3,9% 

51- 65 lat 37,5% 47,9% 10,4% 3,1% 1,0% 0,0% 

powyżej 65 lat 40,0% 37,1% 20,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

Wykształcenie 

(ukończone) 

poniżej średniego 27,3% 50,0% 22,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

średnie/policealne 36,6% 35,4% 21,1% 3,4% 1,7% 1,7% 

wyższe 30,5% 43,7% 18,8% 2,2% 0,4% 4,3% 

Poziom 

aktualnej 

edukacji 

uczy się w szkole 

podstawowej 
38,1% 33,3% 19,0% 4,8% 0,0% 4,8% 

uczy się w gimnazjum 32,1% 41,7% 19,0% 2,4% 0,0% 4,8% 

uczy się szkole średniej 20,0% 44,2% 30,5% 3,2% 1,1% 1,1% 

studiuje w szkole wyższej 17,6% 41,7% 32,4% 4,6% 0,9% 2,8% 

Związek 

z  nauką 

jestem naukowcem 28,6% 33,3% 26,2% 4,8% 2,4% 4,8% 

pracuję/współpracuję 

z  firmą/instytucją 

bezpośrednio 

wykorzystującą 

osiągnięcia nauki 

33,7% 37,9% 23,2% 1,1% 1,1% 3,2% 

Nie – moja praca nie ma 

nic wspólnego z szeroko 

rozumianym sektorem 

naukowym 

30,9% 44,5% 17,2% 2,7% 0,9% 3,8% 

Nie dotyczy –  nie pracuję, 

jestem 

uczniem/studentem/eme

rytem/rencistą 

26,3% 41,6% 26,6% 2,6% 0,3% 2,6% 

Miejsce 

zamieszkania 

Warszawa 30,2% 40,7% 22,0% 2,7% 0,7% 3,7% 

Obszar Metropolitalny 

Warszawy 
31,1% 42,2% 21,1% 2,2% 0,0% 3,3% 

Poza Warszawą i poza 

OMW 
25,6% 46,2% 22,6% 2,5% 1,0% 2,0% 

Procentowanie w wierszach 
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Dane na skali od 1 'w ogóle nieinteresujący' 

do 5 'bardzo interesujący' 

Jak ogólnie ocenia Pan(i) program tegorocznego Pikniku? 

średnia mediana modalna 

odchylenie 

stand. 

Płeć mężczyzna 3.98 4,00 4,00 .812 

kobieta 4.01 4,00 4,00 .864 

Wiek do 15 lat 4.12 4,00 4,00 .850 

16 -18 lat 3.83 4,00 4,00 .818 

19 - 24 lata 3.70 4,00 4,00 .843 

25 - 34 lata 3.95 4,00 4,00 .890 

35 - 50 lat 4.14 4,00 4,00 .795 

51- 65 lat 4.18 4,00 4,00 .821 

powyżej 65 lat 4.21 4,00 5,00 .770 

Wykształcenie 

(ukończone) 

poniżej średniego 4.05 4,00 4,00 .714 

średnie/policealne 4.03 4,00 5,00 .942 

wyższe 4.06 4,00 4,00 .803 

Poziom aktualnej 

edukacji 

 

uczy się w szkole podstawowej 4.10 4,00 5,00 .912 

uczy się w gimnazjum 4.09 4,00 4,00 .799 

uczy się szkole średniej 3.80 4,00 4,00 .837 

studiuje w szkole wyższej 3.72 4,00 4,00 .849 

Związek z nauką jestem naukowcem 3.85 4,00 4,00 1.001 

pracuję/współpracuję z  

firmą/instytucją bezpośrednio 

wykorzystującą osiągnięcia nauki 

4.05 4,00 4,00 .856 

moja praca nie ma nic wspólnego z 

szeroko rozumianym sektorem 

naukowym 

4.06 4,00 4,00 .833 

nie dotyczy –  nie pracuję, jestem 

uczniem/studentem/emerytem/ren

cistą 

3.94 4,00 4,00 .821 

Miejsce 

zamieszkania 

Warszawa 4.01 4,00 4,00 .850 

Obszar Metropolitalny Warszawy 4.06 4,00 4,00 .798 

Poza Warszawą i poza OMW 3.95 4,00 4,00 .830 
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OCENA METOD PRZEKAZYWANIA WIEDZY 

Uczestnicy Pikniku są wielkimi zwolennikami metod doświadczalnych wykonywanych pod okiem 

naukowca oraz pokazów. Ceniona jest też samodzielność i przejawianie własnej inwencji przez 

zwiedzających, ale nie tak wysoko jak dwie pierwsze wymienione metody. Jeszcze nieco niżej ceniona 

jest rozmowa z naukowcem – widać, że część osób ma tu pewną barierę (kompetencyjną? 

komunikacyjną? – trudno teoretycznie to rozstrzygać). Najmniej cenione są bierne metody 

przekazywania wiedzy. Struktura odpowiedzi w obu badaniach jest prawie identyczna. 

 

Ocena metody: 

bezwartościowa, 

nie zachęcająca 

do poszerzania 

własnej wiedzy 

2 3 4 

bardzo 

wartościowa, 

zachęcająca do 

poszerzania 

własnej wiedzy 

Brak 

danych 

Pokaz (naukowiec sam 

prowadzi eksperyment, 

zwiedzający go oglądają) 

3,6% 5,1% 14,3% 24,8% 50,4% 1,8% 

Doświadczenia (zwiedzający 

sami wykonują określone 

rzeczy pod okiem naukowca) 

2,1% 3,1% 7,8% 19,6% 65,5% 1,9% 

Samodzielne zajęcia 

(naukowiec ogólnie mówi, co 

można zrobić, inwencja 

należy do zwiedzających, np. 

gry, warsztaty) 

2,3% 6,8% 16,6% 26,2% 45,1% 3,0% 

Rozmowa z naukowcem 3,0% 6,6% 19,4% 28,9% 38,7% 3,4% 

Wykład (dłuższa, min. 15-

min. wypowiedź naukowca) 
9,6% 23,8% 29,1% 18,0% 14,8% 4,7% 

Ulotki, plakaty (leżą lub stoją 

w stanowisku, można je 

samemu poczytać) 

15,4% 26,4% 24,2% 15,9% 15,8% 2,3% 
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Ocena metody: 

2014 2015 

średnia na skali 

od 1 - w ogóle 

nieinspirująca metoda do 5 

- bardzo inspirująca metoda 

średnia na skali  

od 1 – bezwartościowa 

metoda do  5 – bardzo 

wartościowa metoda 

Pokaz (naukowiec sam prowadzi eksperyment, 

zwiedzający go oglądają) 
4,15 4.15 

Doświadczenia (zwiedzający sami wykonują 

określone rzeczy pod okiem naukowca) 
4,44 4.46 

Samodzielne zajęcia (naukowiec ogólnie mówi, co 

można zrobić, inwencja należy do zwiedzających, np. 

gry, warsztaty) 

3,96 4.08 

Rozmowa z naukowcem 3,75 3.97 

Wykład (dłuższa, min. 15-min. wypowiedź 

naukowca) 
2,84 3.05 

Ulotki, plakaty (leżą lub stoją w stanowisku, można 

je samemu poczytać) 
2,92 2.90 

 

OCENA ORGANIZACJI  

Uczestnicy Pikniku niezmiennie wysoko cenią sobie zlokalizowanie Pikniku na Stadionie Narodowym. 

Pozostałe aspekty organizacji zostały ocenione równie dobrze jak przed rokiem. 

Ocena organizacji 

tegorocznego Pikniku 

Naukowego 

Ocena 

bardzo zła 
2 3 4 

Ocena 

bardzo 

dobra 

brak 

dany

ch 

Zlokalizowanie Pikniku na 

Stadionie Narodowym 
1,4% 2,9% 8,0% 13,2% 73,8% 0,7% 

Dostępność toalet 2,0% 5,3% 19,0% 25,7% 43,9% 4,1% 

Sposób usytuowania 

stanowisk (namiotów) 
1,9% 5,1% 14,9% 35,8% 40,7% 1,6% 

Informacja o tym, co można 

zobaczyć na poszczególnych 

stanowiskach 

3,2% 11,3% 22,0% 29,7% 32,5% 1,3% 

Łatwość przemieszczania się 

po terenie Pikniku 
3,7% 9,1% 16,4% 30,1% 39,6% 1,1% 
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Ocena organizacji tegorocznego Pikniku Naukowego 

Średnia na skali  

od 1 – ocena bardzo zła do 5 – ocena bardzo dobra 

2014 2015 

Zlokalizowanie Pikniku na Stadionie Narodowym 4.64 4,56 

Dostępność toalet 4.16 4,09 

Sposób usytuowania stanowisk (namiotów) 4.19 4,10 

Informacja o tym, co można zobaczyć na poszczególnych 

stanowiskach 
3.90 3,78 

Łatwość przemieszczania się po terenie Pikniku 3.89 3,94 

 

CO PRZESZKADZAŁO I CO SIĘ NIE PODOBAŁO  

Uczestnicy mogli wymienić inne trudności czy problemy organizacji, które im się nie podobały, 

wzbudziły irytację itd. Porównując odpowiedzi z danymi z 2014 roku łatwo zauważyć, że skala 

odczuwanych utrudnień wyraźnie się zmniejszyła – dotyczy to przede wszystkim przestrzeni: jest jej 

więcej, tłum gości został „rozproszony” dzięki zlokalizowaniu stoisk na obszarze całego stadionu. Nie 

zmniejszyły się natomiast narzekania na oblężenie stoisk, kolejki do stoisk itp. Dobrym przykładem jest 

celowo wyodrębnione spośród innych odpowiedzi stoisko F, do którego była gigantyczna kolejka 

(co  na własne oczy widziałam), a w środku było bardzo ciasno, duszno itd. 

Niewiele osób korzystało ze strony www Pikniku Naukowego (5,0%) i niewiele było do niej zastrzeżeń 

(0,8%) + jedna uwaga w sondzie internetowej, ale muszę  zgodzić się z jej użytkownikami – nie jest 

to  strona przyjazna. 

A czy było coś, co Panu(i) przeszkadzało? Co najbardziej nie podobało się Panu(i) w organizacji tegorocznego Pikniku? 

Dane rekodowane 

 2014 2015 

Nic nie przeszkadzało/wszystko się podobało 33,4% 39,6% 

Tłok, dzikie tłumy, tłok przy wejściach, za dużo dzieci, piknik powinien trwać 2 dni 25,7% 14,6% 

Krytycznie nt stanowisk/sposobu prezentacji np. za małe stanowiska, kolejki do stanowisk, 

nic nie można zobaczyć itp. 
11,6% 10,5% 

Krytycznie nt infrastruktury: kolejki do toalet, brak ławek, bariery architektoniczne, drogie 

jedzenie itd. 
8,8% 6,9% 

Krytycznie nt organizacji przestrzeni: stoiska niepogrupowane tematycznie, duży teren 

niezbyt dobrze wykorzystany 
3,1% 2,8% 
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Krytycznie nt lokalizacji; trzeba było dużo chodzić, męczący teren, schody, ludzie przyszli 

oglądać stadion 
2,4% 0,2% 

Krytycznie nt innych spraw organizacyjnych: za dużo reklam, za mało nauki/to bardziej 

festyn, godziny otwarcia, mało tłumaczy 
2,3% 2,4% 

Krytycznie nt programu: za dużo dla dzieci/za mało dla dzieci, niektórych tematów było za 

dużo - innych za mało 
2,1% 2,2% 

Krytyczne uwagi nt braku informacji 1,6% 1,2% 

Odpowiedzi niepoważne/nie na temat: za mało darmowych gadżetów 0,7% 1,2% 

Inne: np. deszcz itd. 2,7% 1,6% 

Problemy związane z sektorem F nie dotyczy 0,8% 

Nieczytelne 1,2% 0,1% 

Trudno powiedzieć/nie mam zdania 11,2% 24,0% 

 

SONDA INTERNETOWA 

Sonda, jak zwykle, nie przyniosła wielu wypowiedzi, ale ich różnorodność świetnie ilustruje wszystkie 

pozytywne i krytyczne wątki, które były omawiane w badaniu ankietowym.  

Data i 

godzina 

wypełnienia 

ankiety 

Opinia Płeć Wiek Wykształcenie 

2015-05-09 

17:10:05 
Fantastyczna impreza! Kobieta 35 Wyższe 

2015-05-09 

18:47:18 

ogółem fajny pomysł ale powinno to odbywać się 
tak aby można było na spokojniej wszystko 
obejrzeć niekoniecznie przepychając się w 
kolejkach i mogło by to trwać dłużej 

Mężczyzna 15 
uczę się 

w  gimnazjum 

2015-05-10 

00:34:43 

Bardzo ciekawe prezentacje, zaangażowani 
prowadzący. Sprawna organizacja. Ciekawie 
propagowane wydarzenie przez Polskie Radio. Na 
szóstkę! 

Kobieta 50 wyższe 

2015-05-10 

09:55:29 

Tegoroczny piknik był bardziej nastawiony na 
przekaz wiedzy dla dzieci przez zabawę, ale zabrakło 
trochę merytorycznego objaśnienia dzieciom na co i 
po co danym eksperyment. W zeszłym roku było to 
bardziej wyważone. 

Mężczyzna 34 
Wyższe 

inżynierskie  

2015-05-10 

12:47:29 

1. Więcek atrakcji naukowych dla dzieci wieku 4-8 
lat 2. Ponieważ impreza cieszy się dużym 
powodzeniem to przy stoiskach jest z reguły bardzo 
ciasno. Co jest zwłaszcza problem dla dzieci (mało 
widać i ciągle jakaś starsza osoba popycha). 

Mężczyzna 38 

Wyższe, 

zakończone 

studia na PW 

i  SGH w W-wie 
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2015-05-10 

13:00:51 

Piknik bardzo mi i mojej rodzinie się podobał. Był to 
bardzo miły i dokształcający dzień. Naprawdę 
bardzo fajna zabawa połączona z  nauką. 
POLECAM!!! 

Kobieta 20 Socjologia 

2015-05-10 

13:50:25 

Bardzo ciekawa, zróżnicowana tematyka - nie tylko 
światło, chociaż w wielu pozornie innych stoiskach 
tematycznych też obecne. Dobra lokalizacja, dość 
przestrzeni na taką różnorodność. Wystawcy dobrze 
przygotowani, prezentacje atrakcyjne. Można 
wybrać to, co bardziej interesujące. bo trudno 
pomieścić w sobie ogrom przekazu. Służby 
porządkowe sprawne. Zrównoważona ilość 
punktów gastronomicznych, co uchroniło imprezę 
przed przeobrażeniem się w kolejne społeczne 
żerowanie. Z racji wieku i stanu zdrowia zauważam 
zbyt mało miejsc odpoczynkowych - platformy do 
siedzenia mogłyby być na wszystkich trawnikach. 
Może jestem nieuważna, ale nie dostrzegam wind 
dla niepełnosprawnych. Parking drogi/za drogi? 

Kobieta 62 wyższe 

2015-05-10 

13:52:32 

Bardzo ciekawe dla dzieci. Więcej atrakcji dla 
dorosłych, ambitniejsze eksperymenty również dla 
starszych. Trzymam kciuki i  gratuluję;) 

 

Mężczyzna 30 

wyższe 

magisterskie 

inżynierskie 

2015-05-10 

16:37:00 

Piknik bardzo fajny bawiliśmy się całą rodziną - 
świetna inicjatywa. W przyszłym roku na  pewno się 
wybierzemy choć do Warszawy musimy pokonać 
ponad 120 km. Bardzo żałuję, że nie spenetrowałem 
wszystkich stoisk. Bardzo dobrze prezentowało się 
Polskie Radio. 

 

Mężczyzna 45 
Wykształcenie 

wyższe 

2015-05-10 

21:32:43 

Mnie się bardzo podobało. Pierwszy raz 
uczestniczyłam w tym wydarzeniu choć mieszkam w 
Warszawie parę lat. Mnóstwo stoisk na których 
można nie tylko poczytać o  różnej tematyce, ale i 
uczestniczyć, doświadczać i bawić się. Fajnie, że było 
tak dużo nagród tak naprawdę za darmo 

 

Kobieta 25 
skończone studia 

magisterskie 

2015-05-10 

22:42:35 

Jestem pod wrażeniem! Wszystko było po  prostu 
super! Udało się Państwu stworzyć prawdziwą 
atmosferę nauki. Mam mnóstwo pozytywnych 
wrażeń. Było czym się zająć jak dzieciaku, tak i 
dorosłemu. Wszystko na najwyższym poziomie. I 
jeszcze, bardzo fajny pomysł naczepiania na małe 
dzieci bransoletek z imieniem i numerem telefonu 
rodziców. Naprawdę, wszystko było przemyślane z 
góry. Organizatorom wielkie brawa! Dziękuję 
serdecznie! :) 

 

Kobieta 27 

Mam dwa wyższe 

wykształcenia - 

ekonomia/prawo, 

doktorat 

2015-05-11 

21:56:00 

Piknik naukowy był bardzo interesujący i  dobrze 
zorganizowany, było wiele atrakcji i  można było 
zobaczyć wiele ciekawych rzeczy 

 

Mężczyzna 20 średnie  

2015-05-14 Jestem pod wrażeniem wspaniałej organizacji, 
zrozumiałej i wyczerpującej informacji, wielkiego 

Mężczyzna 59 wyższe 
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14:41:33 zaangażowania uczestników i zadziwiających 
pokazów. Najlepsze z najlepszych, gratulacje dla 
organizatorów, uczestników i oczywiście dla 
publiczności, która nie zawiodła. Zarówno młodzi 
jak i dorośli znaleźli wiele tematów do odkrywania i 
bardzo się w te doświadczenia angażowali. Dziękuję 
i pozdrawiam serdecznie. Z poważaniem, Zbyszek 
Kosmalski 

 

2015-05-16 

20:54:40 

Piknik zorganizowany przez Polskie Radio i  Centrum 
nauki Kopernik jest świetnym przedsięwzięciem! :) 
Mogłam odkryć różne tajniki dotyczące świata 
nauki oraz brać w  nich czynny udział. Pozytywne 
zaskoczenie, spotkania z ludźmi pełnymi energii, a 
przede wszystkim pasji oraz chęci przekazania 
wiedzy! :) Byłam tam pierwszy raz, ale z  pewnością 
nie ostatni! Dziękuję za  możliwość uczestnictwa i 
wspaniałą organizacje eventu! Do zobaczenia za rok 
;) 

Kobieta 21 licencjat 

2015-05-25 

11:31:54 

Piknik odbywa się w ciągu jednego dnia. Jest więc 
zawsze straszny tłum, trudno dotrzeć do wielu 
ciekawych miejsc. Dzieci szybko się męczą. Wstęp 
jest bezpłatny - pewnie stąd takie tłumy. Proponuję 
wprowadzić drobne opłaty za wstęp na Piknik, 
rozłożyć go na 2-3 dni i lepiej wykorzystać 
powierzchnię Stadionu Narodowego. Po 
tegorocznym Pikniku znowu miałam wrażenie 
chaosu, braku koordynacji organizacji imprezy. Na 
mapie trudno szuka się tego, co nas interesuje, jeśli 
napisane jest KTO ma swoje stanowisko, a nie CO na 
nim przedstawia. Skutek jest taki, że np. 
reklamowali Państwo inwazję zombie, której... nie 
udało nam się znaleźć! A chodzenie z dziećmi w 
tłumie ludzi z dziećmi jest dość meczące (nawet jeśli 
moje dzieci są już całkiem duże). Nie wybieramy się 
na kolejny Piknik, bo to strata czasu. Poczekamy na 
zmiany jego organizacji :-) 

Kobieta 40 wyższe 

2015-06-14 

19:00:47 

Niestety jestem rozczarowana co do tego rocznego 
Pikniku. Odniosłam wrażenie, że znajduję się na 
targach szkół wyższych i to jeszcze gdzie w 
większości wystawców średnio chce się cokolwiek 
robić. Po zeszło rocznym Pikniku odniosłam także w 
wrażenie że byłam na targach ale było widać 
w  wystawcach zaangażowanie i chęci- w tym roku 
tego zabrakło. Odniosłam również wrażenie że 
Piknik jest tylko odpowiedni dla dzieci (3-12lat) oraz 
młodzieży w trakcie liceum (16-18lat), która wybiera 
uczelnie, natomiast dla mojego przedziału 
wiekowego nie było nic. Bardzo żałuję gdyż co roku 
pikniki były dla mnie fajnym doświadczeniem 
i  zabawą, niestety po tegorocznym Pikniku nie 
mogę powiedzieć tego samego. Najlepiej 
wspominam czasy kiedy pikniki były na  podzamczu, 
dla mnie miało to faktycznie charakter pikniku i 
zabawy, teraz to taki trochę spęd. Ostatnio mam 
wrażenie że Piknikowi brakuje kreatywności, 
praktycznie co roku jest to samo, a nawet mniej 

Kobieta 26 
Wyższe-Ochrona 

Środowiska PW 
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ANKES 

PASJE I HOBBY  

Co jest Twoją pasją lub hobby/ odpowiedzi respondentów 

Odpowiedzi nierekodowane – pełen rozkład odpowiedzi 

Sport (ogólnie)/WF/aktywność fizyczna 9,5% 

Historia – ogólnie 8,2% 

Muzyka – ogólnie 8,1% 

Czytanie/czytanie książek/książki/ Literatura/lektura – ogólnie 7,3% 

Fizyka – ogólnie 5,7% 

Chemia 5,6% 

Film – ogólnie 4,7% 

Informatyka/ IT/technologia informacyjna/robienie stron internetowych 4,4% 

Matematyka, rozwiązywanie zadań logicznych 4,4% 

Fotografia 4,1% 

Psychologia/negocjacje/psychika 3,7% 

Sztuka/sztuki piękne – ogólnie 3,5% 

Podróże/wycieczki/zwiedzanie/wędrówki po nieznanych okolicach 3,4% 

Czytanie książek – konkretne rodzaje literatury: np. SF, psychologiczne, poezja, książki dla dzieci, 

komiksy, itd. 
3,1% 

Krzyżówki 2,7% 

Biologia/nauki biologiczne - ogólnie 2,6% 

Astronomia 2,5% 

Roboty/robotyka 2,5% 

Motoryzacja/auta/samochody 2,3% 

Taniec/salsa itd. 2,2% 

Zwierzęta/ Kynologia/felinologia/mopsy/koty 2,1% 

Przyroda 2,0% 

Geografia 1,9% 

Biologia – konkretny dział np. mikrobiologia, genetyka 1,7% 
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Języki obce 1,7% 

Kuchnia, gotowanie 1,7% 

Ogródek/ogrodnictwo 1,7% 

Turystyka 1,7% 

Medycyna – ogólnie 1,6% 

Nauka- ogólnie 1,5% 

Nauki społeczne 1,5% 

Archeologia 1,4% 

Elektronika/elektroniczny sprzęt 1,3% 

Historia, konkretny dział np. historia Warszawa, II woja światowa , rekonstrukcje historyczne itd. 1,3% 

Rower/ Jazda na rowerze/wycieczki rowerowe 1,3% 

Ekonomia/gospodarka/finanse/bankowość 1,2% 

Gry komputerowe ogólnie i konkretnie 1,2% 

Malarstwo/malowanie 1,2% 

Komputery 1,1% 

Polityka/politologia/geopolityka/stosunki międzynarodowe 1,1% 

Zdrowe odżywianie/zdrowa żywność/dietetyka/żywność 1,0% 

Piłka nożna/futbol 0,9% 

Programowanie 0,9% 

Robótki ręczne (haftowanie, szycie, Scrapbooking itp. 0,9% 

Teatr 0,9% 

Jazda konna 0,8% 

Lotnictwo/szybowce 0,8% 

Mechanika ogólnie 0,8% 

Technologia – ogólnie 0,8% 

Architektura 0,7% 

Fizyka – wymienia konkretny dział (np.fizyka ciała stałego) 0,7% 

Gra na instrumencie muzycznym (na gitarze, na pianinie, harmonijce ustnej, perkusji, skrzypcach) 0,7% 

Kultura - ogólnie 0,7% 

Medycyna – konkretnie, respondent podał dziedzinę, którą się interesuje 0,7% 
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Rysowanie/rysunek 0,7% 

 Technika – ogólnie 0,7% 

 Wędkarstwo 0,7% 

Bieganie/jogging 0,6% 

Kolej/pociągi 0,6% 

Kultury innych krajów 0,6% 

Media/TV/radio 0,6% 

Muzyka – respondent podał konkretny rodzaj muzyki, którą się interesuje 0,6% 

Śpiew/chór 0,6% 

Elektryka/elektryczność/prąd elektryczny 0,5% 

Gry, łamigłówki itp. wymagające pewnego przygotowania/umiejętności/gry logiczne: np. sudoku, 

scrabble 
0,5% 

Historia sztuki 0,5% 

Inżynieria: ogólnie 0,5% 

Inżynieria konkretnie: budownictwo sanitarne, inżynieria materiałowa, budowa maszyn, inżynieria 

itd. 
0,5% 

Militaria/broń 0,5% 

Modelarstwo/ Modele RC/sklejanie samochodów 0,5% 

Rękodzieło artystyczne, ręczne robienie biżuterii itp. 0,5% 

Siatkówka 0,5% 

Tenis 0,5% 

3D: grafika 3D, Animage 3D, systemy programowania przestrzennego itp. 0,4% 

Biotechnologie 0,4% 

Botanika/ florystyka 0,4% 

Ekologia – ogólnie 0,4% 

Film – kręcenie filmów przez respondenta/montaż filmowy 0,4% 

Góry, wspinaczka 0,4% 

Kosmos/kosmologia/programy kosmiczne 0,4% 

Koszykówka 0,4% 

Nauki prawne 0,4% 

Nauki/przedmioty ścisłe 0,4% 
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Nowinki techniczne/technologiczne/innowacje 0,4% 

Pływanie 0,4% 

Podróże /turystyka kwalifikowana: podróże backpakerskie, survival, trekking 0,4% 

„Psychologiczne” pasje, hobby np. rozmowy z ludźmi 0,4% 

Socjologia 0,4% 

Technologia konkretnie np. technologia produkcji, żywności (poza informacyjną, która jest w 

Informatyce) 
0,4% 

Żeglarstwo 0,4% 

Aktorstwo 0,3% 

Automatyka 0,3% 

Czytanie książek/czasopism naukowych 0,3% 

Doświadczenia, eksperymenty – ogólnie 0,3% 

Działka 0,3% 

Dzieci/wnuki/spędzanie czasu z rodziną/z mamą i tatą 0,3% 

Grafika komputerowa 0,3% 

Językoznawstwo 0,3% 

Kryminologia/detektywistyka 0,3% 

Ornitologia/ptaki 0,3% 

Plastyka/sztuki plastyczne ogólnie i konkretnie 0,3% 

Rośliny/hodowla roślin/hodowla ziół jadalnych/Kwiaty 0,3% 

Sporty ekstremalne ogólnie i konkretnie 0,3% 

Środowisko/środowisko naturalne 0,3% 

Zoologia/weterynaria 0,3% 

Życie towarzyskie: dobra zabawa/dziewczyny/spotkania towarzyskie 0,3% 

zjawiska nadprzyrodzone/ PIS zjawiska (paranormalne) 0,3% 

Architektura wnętrz/projektowanie wnętrz 0,2% 

Elektrotechnika 0,2% 

Energetyka konkretnie: odnawialne źródła energii, energia ekologiczna 0,2% 

Farmaceutyka 0,2% 

Fitness/gimnastyka 0,2% 
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Gry na konsole 0,2% 

Klocki LEGO, klocki Jenga (Yenga) 0,2% 

Kosmetyka/kosmetologia 0,2% 

Las, leśnictwo 0,2% 

Mechatronika 0,2% 

Nauka o człowieku 0,2% 

Paleontologia/ skamieniałości/ dinozaury 0,2% 

Piesze wycieczki/piesza turystyka/marsze 0,2% 

Pisanie/pisarstwo 0,2% 

Religia 0,2% 

Sztuka konkretnie np. sztuka renesansowa 0,2% 

Sztuki walki/zapasy/sporty walki/judo 0,2% 

Transport 0,2% 

Wojsko 0,2% 

ewolucja 0,2% 

poligrafia 0,2% 

Akrobatyka/gimnastyka artystyczna 0,1% 

Antropologia/etnologia 0,1% 

Artystyczne - ogólnie 0,1% 

Astronautyka 0,1% 

Balet 0,1% 

Balony 0,1% 

Ciekawostki/ciekawostki naukowe 0,1% 

Filatelistyka 0,1% 

Filozofia 0,1% 

Geologia 0,1% 

Język polski 0,1% 

Joga 0,1% 

Kartografia 0,1% 

Kolekcjonerstwo (poza filatelistyką) 0,1% 
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Konserwacja zabytków/renowacja antyków 0,1% 

Logopedia 0,1% 

Nowe media/internet/ multimedia/rzeczy związane z blogami 0,1% 

Marynistyka 0,1% 

Meteorologia 0,1% 

Moda 0,1% 

Motocykle 0,1% 

Motocykle zabytkowe 0,1% 

Programy popularnonaukowe 0,1% 

Radiokomunikacja 0,1% 

Rolnictwo/Sadownictwo 0,1% 

Siłownia 0,1% 

Skoki spadochronowe 0,1% 

Technika konkretnie np. technika wojskowa 0,1% 

Astrofizyka 0,1% 

diagnostyka 0,1% 

drewno 0,1% 

drukarstwo tradycyjne 0,1% 

dźwięk 0,1% 

e-rozrywka 0,1% 

gender studies 0,1% 

manga 0,1% 

penspinning 0,1% 

policja 0,1% 

projektowanie 0,1% 

psycholingwistyka 0,1% 

słuchanie polskiego radia 0,1% 

ziołolecznictwo 0,1% 

grafika 0,1% 

graffiti 0,1% 
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pozostałe konkretnie wymienione dyscypliny sportowe 0,1% 

łowiectwo 0,1% 

edutainment 0,1% 

Inne konkretne pasje/hobby nie związane z nauką: np. zbieranie grzybów,  pielgrzymowanie 2,0% 

 Inne związane z nauką: UW, nauki popularne, sprawy popularno-naukowe 0,8% 

Inne trudne do sklasyfikowania: praca społeczna, praca zawodowa 1,2% 

Mam różne pasje/hobby/wszystko po trochu 0,3% 

Nie mam pasji/hobby/Jeszcze nie ma/brak sprecyzowanego 0,9% 

Nie można odczytać 0,0% 

Trudno powiedzieć 3,9% 

 

ROZMÓWCY RESPONDENTÓW/TEMATYKA ROZMÓW  

Z kim  Pan(i) rozmawiał(a)?Jeśli nie pamięta Pan(i) nazwiska, proszę wpisać nazwę instytucji, którą ta osoba 

reprezentowała lub dziedzinę, którą ta osoba się zajmuje 

Osoby z którymi rozmawiali respondenci, tematyka rozmów, instytucje, które reprezentowali 

N=503 

Dane nierekodowane – pełen rozkład odpowiedzi 

Fizyka 9,3% 

Chemia/badania chemiczne/stoiska chemiczne 8,0% 

Polskie Radio/PR I, PR III 4,8% 

Archeologia - ogólnie 3,8% 

Centrum Nauki Kopernik (CNK) 3,4% 

Biologia/biologiczne 3,2% 

Robotyka/roboty/pokazy robotów 3,2% 

Politechnika Warszawska/ stoiska Politechniki W-wskiej 2,8% 

IPN 2,4% 

SGGW 2,4% 

Inne osoby wymienione z imienia i nazwiska 2,4% 

Astronomia 2,2% 

Fizyka UW 2,2% 
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Ambasada Francuska/Instytut Francuski 2,2% 

Energetyka atomowa/jądrowa 2,0% 

Leśnictwo/las/leśne narośle – huby/ Lasy Państwowe 2,0% 

Fizyka jądrowa/badania jądrowe 1,8% 

Medyczne/anatomia/urządzenia nauki medycznej 1,8% 

Uniwersytet Warszawski/UW 1,8% 

Psychologia/badania psychologiczne 1,6% 

Uniwersytety/stoiska z uniwersytetami/Szkoły wyższe/ Politechniki/szkoły/koła naukowe/uczelnie 

techniczne 
1,6% 

WAT 1,6% 

Badania/Laboratorium kryminalistyczne KG Policji/kryminalistyka 1,6% 

PAN 1,6% 

A12/Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej/SWPS 1,4% 

SGGW – Wydział Technologii Drewna/Instytut Drewna/Intarsja 1,4% 

Esperanto 1,4% 

Biotechnologia 1,2% 

Instytut Fizyki PAN 1,2% 

Czeskie Stoisko 1,2% 

Instytut Sztuki Filmowej/Andrzej Wajda/WFDiF 1,2% 

 Historia 1,0% 

UKSW – uniwersytet kardynała Wyszyńskiego 1,0% 

A 44 Biologia UW 1,0% 

Światło i dźwięk/doświadczenia o świetle i dźwięku 1,0% 

Chemia organiczna PAN 1,0% 

Inżynieria/stoiska inżynieryjne 0,8% 

Matematyka 0,8% 

A 43 Chemia UW 0,8% 

Focus/Fokus 0,8% 

Dietetyka/prawidłowa dieta 0,8% 

Drony 0,8% 
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Energetyka 0,6% 

Kryminologia 0,6% 

AWF 0,6% 

Krakowskie Konsorcjum Naukowe: Materia – Energia - Przyszłość 0,6% 

Instytut Psychologii PAN 0,6% 

A 41 Instytut Chemii Fizycznej PAN 0,6% 

Politechnika Wrocławska/stoiska Politechniki Wrocławskiej 0,6% 

A42 – Koło Naukowe Chemii Biologicznej Nukleotyd 0,6% 

PTMA (Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii) 0,6% 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych/PWPW 0,6% 

Archeologia Grecji, Egiptu 0,6% 

A13. Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 0,6% 

Chemia jądrowa/ chemia nuklearna 0,6% 

Światło 0,6% 

Astronautyka 0,4% 

Automatyka 0,4% 

Biochemia/chemiczna biologia 0,4% 

Botanika/rośliny 0,4% 

Eksperymenty /różne doświadczenia/pokazy/badania laboratoryjne/nietypowe eksperymenty– 

ogólnie (nie wiadomo jakie) 
0,4% 

Energetyka odnawialna/odnawialne źródła energii/OZE 0,4% 

Optyka 0,4% 

Inżynieria materiałowa 0,4% 

Ochrona środowiska 0,4% 

Technologia żywności 0,4% 

Technologia 3D 0,4% 

Konsorcjum Naukowe SatBałtyk 0,4% 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Neneckiego PAN 0,4% 

Politechnika Łódzka 0,4% 

SGGW Wydział Żywności i Żywienia 0,4% 
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Uniwersytet Białostocki 0,4% 

Wydział Fizyki i i Informatyki Stosowanej UJ/FAIS UJ/Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej UJ 
0,4% 

F18 Uniwersytet Śląski – fizyka; Instytut Fizyki 0,4% 

Koło naukowe biotechnologów „Herbion” Politechniki Warszawskiej 0,4% 

Ambasada Niemiec 0,4% 

Główny Urząd Miar 0,4% 

Cyrk/pokazy cyrkowe/ Państwowa Szkoła Cyrkowa/szkoła sztuki cyrkowej 0,4% 

Czas/zegary/miary czasu atomowe/zegary słoneczne/wehikuł czasu/zegar astronomiczny/odmierzanie 

czasu klepsydrą 
0,4% 

Drukarki 3D/drukarki 4D 0,4% 

Gastronomia/pokazy gastronomiczne/kulinarne/pokazy kulinarne 0,4% 

Huta szkła/Krosno/dmuchanie szkła/Centrum Dziedzictwa Szkła 0,4% 

Konkursy/quizy 0,4% 

Pokazy radiowe – doświadczenia z dźwiękiem 0,4% 

Zastosowania optyki/doświadczenia z optyką, kolorami, światłem/rozszczepienie kolorów 0,4% 

Zdrowie/zdrowy tryb życia 0,4% 

Zwierzęta 0,4% 

Centralny Instytut Ochrony Radiologicznej/ radiologia 0,4% 

E30 KOŁO NAUKOWE OPTYKI FOTONIKI 0,4% 

Instytut Archeologii Europy Południowo-Wschodniej 0,4% 

Instytut Literacki PAN/literatura, stoisko nauk o literaturze 0,4% 

KMO, Komenda Stołeczna Policji 0,4% 

Koło Naukowe Energetyki 0,4% 

Muzeum Kolejnictwa 0,4% 

Naukowcy z Estonii 0,4% 

Poligrafia PW 0,4% 

SK FIZ/ SKFIZ UW 0,4% 

Szpital/szpital kliniczny/ratownictwo medyczne 0,4% 

Technikum nr 7 0,4% 

Wydział Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego 0,4% 
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ZSO 2 Legionowo 0,4% 

Astrofizyka 0,2% 

Astrologia 0,2% 

Biologia eksperymentalna/doświadczalna 0,2% 

Elektronika/mikroelektronika 0,2% 

Fizyka kwantowa 0,2% 

Mechatronika 0,2% 

Muzyka/działy muzyczne/stoiska muzyczne 0,2% 

Nauki ścisłe 0,2% 

Nowe technologie/nowości techniczne 0,2% 

Przyroda 0,2% 

Reaktory 0,2% 

Sztuka 0,2% 

D11 Centrum Badań Ziemi i Planet – Geoplanet/ziemia i planety 0,2% 

Instytut Archeologii 0,2% 

Instytut Astronomii 0,2% 

Instytut  Fizyki Jądrowej 0,2% 

Instytut Leśnictwa 0,2% 

A11/Instytut Psychologii PAN 0,2% 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW/SIMIR PW/SIMR PW 0,2% 

Mechatronika – Politechnika Wrocławska 0,2% 

SGGW – E5/Koło naukowe Biotechnologów 0,2% 

UKSW dziennikarstwo 0,2% 

Wydział matematyki UJ 0,2% 

D9 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Instytut Fizyki, Pracownia Dydaktyki 0,2% 

E11 – Wydział Psychologii UW 0,2% 

F24 Koło naukowe Studencki Oddział SPIE (Society for Optics and Photonics) PW 0,2% 

Koło naukowe archeologii doświadczalnej 0,2% 

Studenckie koło Astronautyki PW 0,2% 

Naukowe koło logopedyczne 0,2% 
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Słowacka ekspozycja 0,2% 

Ambasady 0,2% 

Muzeum w Wilanowie 0,2% 

Muzeum Warszawy/historia Warszawy 0,2% 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 0,2% 

Samsung 0,2% 

UOKiK 0,2% 

Motoryzacja/samochody/auta/samochody na płycie/płyta główna/strefa motosportu 0,2% 

Elektryczne samochody/elektryka – auta 0,2% 

Archeologia podwodna 0,2% 

Badania genetyczne – Komenda Główna Policji 0,2% 

Drzewo – analiza słoi drewna/drzewa – przekroje/dendrolog 0,2% 

Dziennikarze 0,2% 

Balon z helem 0,2% 

Klocki Lego/budowanie z LEGO 0,2% 

Lasery 0,2% 

Logopedia 0,2% 

Media 0,2% 

Plazma piezoelektryczna 0,2% 

Ptaki 0,2% 

Rakiety/rakiety kosmiczne/rakieta koła studentów/centrum rakietowe 0,2% 

Serce/zastawka serca/sztuczne zastawki serca/choroby sercowe/rozruszniki 0,2% 

Telewizja, TV 0,2% 

Oceny negatywne: słabe prezentacje/ prezentujące zbyt szczegółową wiedzę dla laika 0,2% 

Etnologia 0,2% 

Kinematografia 0,2% 

A 36 Instytut Etnologii i Antropologii 0,2% 

Azoty, Grupa Azoty 0,2% 

Biofizyka 0,2% 

Biologia SGGW 0,2% 
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Centrum Badań Kosmicznych PAN 0,2% 

Cezamat 0,2% 

Drony 0,2% 

E18 Instytut Kultur Śródziemnomorskich 0,2% 

Fizyka –AGH nadprzewodnictwo, 0,2% 

Forum atomowe 0,2% 

Genetyka 0,2% 

Geoplaneta 0,2% 

Globalne ocieplenie 0,2% 

INHORT 0,2% 

Instytut Badań Jądrowych 0,2% 

Instytut Energetyki Jądrowej PAN 0,2% 

IPN- obława Augustowska, Augustów – obława 0,2% 

Koło naukowe WICHIP PW 0,2% 

Lampy z wykopalisk w Bułgarii 0,2% 

Młodzieżowy Instytut Astronomii 0,2% 

Muzeum Timiriaziewa z Moskwy (biologia 0,2% 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych 0,2% 

Oceanografia 0,2% 

Organizatorzy akcji "Cała Polska myje ręce" 0,2% 

Polski Związek Pasjonatów Astronomii 0,2% 

POLTRANSPLANT 0,2% 

Poród 0,2% 

Sektor C 0,2% 

stoisko E7 (Gimnazjum Przymierza Rodzin) 0,2% 

Studenci elektromechaniki PW 0,2% 

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów PW 0,2% 

Studia Polarne 0,2% 

Światłowody 0,2% 

Transhumanizm 0,2% 
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Transplantacje i przeszczepy 0,2% 

Twórca programu Jasnopis.pl 0,2% 

UAM 0,2% 

Uniwersytet  Łódzki 0,2% 

Włoski Instytut Kultury 0,2% 

Wydział Chemii UJ 0,2% 

Wydział Robotyki 0,2% 

Wydział Zastosowań Matematyki i Informatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 0,2% 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 0,2% 

Zawartość tlenu w wodzie 0,2% 

Zespół Szkół Gastronomicznych, Szkoła gastronomiczna 0,2% 

Zespół szkół integracyjnych nr 62 0,2% 

Bartnik 0,2% 

Inne na temat 2,6% 

Nieczytelne/niejasne 1,0% 

Inne nie na temat 0,4% 

Trudno powiedzieć; tak dużo ciekawych tematów jest prezentowanych, że trudno jest określić jedno 

stoisko 
9,1% 

PRZESZKODY I UTRUDNIENIA 

A czy było coś, co Panu(i) przeszkadzało? Co najbardziej nie podobało się Panu(i) w organizacji tegorocznego Pikniku? 

Odpowiedzi nierekodowane 

Nic nie przeszkadzało/podobało się wszystko 38,7% 

Tłok/tłumy/dzikie tłumy/za dużo ludzi - ogólnie 12,2% 

Kolejki do stoisk/ścisk przy stoiskach 5,5% 

Małe stanowiska/małe namioty/ Zbyt małe stoiska w stosunku do ilości odwiedzających osób 3,0% 

Uwagi dotyczące nagłośnienia: głośna muzyka/ hałas/ jest b. głośno, akustyka przystosowana do imprez 

sportowych 
2,3% 

Za dużo dzieci/ dzieci utrudniały poruszanie się i oglądanie poszczególnych stoisk/płaczące dzieci 1,5% 

Krytycznie nt programu – czego było za mało np. za mało stoisk dot. fotoniki, kultury azjatyckiej 1,3% 
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Trudno było przemieszczać się między namiotami/wąskie przejścia 1,2% 

Piknik powinien trwać 2 dni/szkoda, że to tylko 1 dzień 1,2% 

Odpowiedzi nie na temat: za mało gadżetów, brak darmowych toreb/balonów z helem/mało darmowych 

długopisów itp. 
1,2% 

Drogie jedzenie/droga gastronomia 1,0% 

Respondenci mówią wyłącznie o pozytywach/podają co konkretnie im się podobało 0,9% 

Złe oznakowanie stoisk: brak konkretnej informacji co się w nim odbywa się/zbyt podobne do siebie 

zewnętrznie itp. 
0,9% 

Stoiska powinny być pogrupowane tematycznie/ Stanowiska z tej samej dziedziny były w różnych 

miejscach 
0,9% 

Problemy z parkowaniem: Brak miejsc parkingowych/Wysoka cena parkowania/ Położenie parkingu 0,9% 

Zjawiska pogodowe (upał lub deszcz) 0,9% 

Pozostałe istotne sprawy organizacyjne: za mało tłumaczy, źle zrobiona strona internetowa, za mało 

ochrony 
0,9% 

Efekt kolejek i tłoku - Nie można było nic zobaczyć ani usłyszeć 0,8% 

Ukierunkowanie Pikniku „na dzieci”:  większość stanowisk była przeznaczona dla małych dzieci 0,8% 

Brak pełnej informacji - na mapie interaktywnej nie było kompletnej informacji o stanowiskach, były tylko 

nazwy itp. 
0,8% 

Grill/zapach z grilla/dym z grilla 0,8% 

Problemy dotyczące sektora F 0,8% 

Problemy z prezentacją: za mało osób prowadzących prezentacje/niedobór mikrofonów, prowadzący 

słabo panowali nad tłumem 
0,7% 

Duży teren, niezbyt dobrze wykorzystany, skupiska namiotów na jakimś obszarze, a inne obszary puste 0,7% 

Mnogość stoisk z niezdrową żywnością/ jedzenie głównie fast food – bardzo niekorzystne 0,7% 

Mało darmowej wody/droga woda/brak lub mało punktów z wodą 0,7% 

Stoiska, które nie miały nic wspólnego z nauką, Piknik staje się festynem, pójście w ilość a nie w jakość 0,7% 

Chaos organizacyjny/bałagan - ogólnie 0,5% 

Mało stanowisk z jedzeniem/mało punktów gastronomicznych 0,5% 

Brak kontroli nad kolejkami/tłumem, niekontrolowany i niesprawiedliwy sposób ustawiania się w 

kolejkach 
0,4% 
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Brak p-tów informacyjnych/mało osób, od których można uzyskać informację, w którą stronę iść/mało 

„drogowskazów” itp. 
0,4% 

Inne uwagi nt funkcjonowania stoisk: zbyt wczesne zamykanie, słabe wyposażenie itp. 0,3% 

Sprofilowanie Pikniku: osobny dla osób z małymi dziećmi i osobno dla starszych 0,3% 

Bariery dla wózków z dziećmi/dla niepełnosprawnych/ brak udogodnień, nie ma gdzie dziecka przewinąć 0,3% 

Kolejki do WC/mało toalet/ zamknięta część toalet/ słabe rozstawienie toalet/ Toalety powinny być bliżej 

stoisk itd. 
0,2% 

Brak miejsc do odpoczynku/brak ławek, żeby odpocząć/miejsca do siedzenia/ Mało ławeczek by można 

było odpocząć 
0,2% 

Zły dobór muzyki 0,2% 

Za późne rozpoczynanie Pikniku - powinien być otwarty od 10.00 0,2% 

Tłok przy wejściach/wąskie wejścia 0,1% 

Duży teren – trzeba było dużo chodzić/duże odległości/ hektary do chodzenia/ wszędzie daleko 0,1% 

Krytyczne uwagi nt lokalizacji, Stadion to trudny teren, podobały się wcześniejsze lokalizacje np. w 

parku/za duży teren 
0,1% 

Krytycznie nt programu – czego było za dużo: za dużo stoisk z różnych dziedzin 0,1% 

Brak/mała liczba koszy na śmieci 0,1% 

Mało stoisk na stadionie/można było więcej stoisk przenieść na płytę Stadionu 0,1% 

Inne odpowiedzi 0,7% 

Nieczytelne/niejasne 0,1% 

Nie widzieliśmy wszystkiego/ nie mam zdania 24,0% 
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