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1 Podsumowanie
Motywacje skłaniające do przyjścia na Piknik często mają charakter neutralny: ludzie chcą spędzić w
ciekawy sposób swój wolny czas (50,3%). Osobiste zainteresowanie nauką, chęć zdobycia lub
uzupełnienia wiedzy, to motywacje którymi kieruje się mniejszość (odpowiednio 22,6% i 21,7%).
Najwięcej czasu spędziły na Pikniku osoby chcące porozmawiać z naukowcami oraz rodzice z dziećmi,
którzy przyszli na tę imprezę właśnie ze względu na ich edukację. Te dwie grupy najbardziej
zainteresowanych odbiorców są najlepszą ilustracją dwoistej natury Pikniku: naukowej i
popularyzatorskiej.
Różnorodny program Pikniku odtworzył się w wielkim zróżnicowaniu odpowiedzi respondentów na
pytanie o najbardziej interesującą ich tematykę/pokazy. Generalnie rzecz biorąc trzy dziedziny
uznano za najbardziej atrakcyjne: nauki matematyczno-przyrodnicze, szczególnie chemię i fizykę,
technikę/inżynierię – zwłaszcza robotykę oraz samochody prezentowane na płycie głównej Stadionu.
Dzieci towarzyszące dorosłym respondentom były w mniejszym stopniu zafascynowane
samochodami, bardziej doceniły archeologię, jeśli przyciągnęły ich uwagę nauki ścisłe, to częściej
wymieniały eksperymenty lub doświadczenia, podczas gdy dorośli mówili raczej o fizyce i chemii.
Liczna grupa uczestników nie wymieniła nieinteresującej ich tematyki (39,8%) ponieważ albo
wszystko uznali za interesujące albo nie mieli zdania na ten temat. Była grupa respondentów, których
nie zainteresowała ani strefa motoryzacji ani nauki matematyczno-przyrodnicze - oni najczęściej
mieli inne pasje i hobby: połowa z nich ceniła sport oraz różne zajęcia o charakterze kulturalnym.
Wiele osób uczestniczyło w Pikniku aktywnie, 40,4% respondentów rozmawiało z naukowcami lub
popularyzatorami nauki (częściej z jednym niż z większą ich liczbą).
Atrakcyjność programu Pikniku została oceniona na 4 z małym plusem (średnia 4,17 na skali ocen od
1 – w ogóle nieinteresujący do 5 – bardzo interesujący). Program został uznany za bardzo
interesujący przez 38,4% badanych uczestników i przez podobnie liczną grupę za dosyć interesujący
(39,9%). Niewiele było osób niezadowolonych (2,1%). Na wysokość średniej wpłynął odsetek ocen
„trójkowych” – 17,5% badanych uznała program za interesujący tylko częściowo.
55,3% uczestników Pikniku miała różne krytyczne uwagi na jego temat. Najczęściej powodem
niezadowolenia był tłum zwiedzających i jego konsekwencje czyli „oblężenie” stoisk, trudności w
porozmawianiu z naukowcem itp. Atrakcyjność Pikniku stała się jego problemem.
Czy Piknik ma realny wpływ na postawy i zachowania osób biorących w nim udział? Co czwarty
uczestnik wcześniejszych Pikników (28,0%) wymienił do czego one go zainspirowały: ktoś wybrał
kierunek na studiach, profil w szkole, zaangażował się w działalność koła naukowego, zaczął
poważnie uczyć się przedmiotów ścisłych, ktoś zastosował chemię molekularną w swojej firmie
gastronomicznej, były osoby, które zaczęły czytać literaturę naukową, oglądać programy naukowe,
wykonywać w domy eksperymenty itd. Pikniki bywały nawet inspiracją w życiu towarzyskim.
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2 Informacja o badaniu
Badanie zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniu 31 maja 2014 roku na
Stadionie Narodowym wśród uczestników 18. Pikniku Naukowego. Badanie przeprowadzono w
godzinach 12.000 – 20.00.
Opinie na temat Pikniku Naukowego zbierano wśród jego uczestników w wieku 10+. Pytania
zadawano osobom, które już opuszczały Stadion Narodowy. Badanie zrealizowano na 1277-osobowej
próbie.
Na większość pytań odpowiadali wszyscy respondenci. Jeśli pytanie ankiety dotyczyło jakiejś grupy
badanych, w tabeli podawana jest ich liczba.
W doborze próby wykorzystano metodę badania „potoku odbiorców”. Ankieterzy rekrutowali
respondentów przy 5 bramkach wyjściowych (czyli przy wszystkich otwartych). W ciągu jednej
godziny przeprowadzano łącznie ok. 160 wywiadów.
Uzupełnieniem badania ankietowego była sonda internetowa w której wykorzystano adresowane
skrzynki mailowe. W trakcie 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.
Kwestionariusz zawierał kilka pytań otwartych na które otrzymano wiele różnorodnych odpowiedzi,
największy klucz kodowy liczył ponad 460 pozycji. Z tego względu zastosowano rekodowanie, czyli
redukcję kilkudziesięciu lub kilkuset odpowiedzi do kilkunastu kategorii. Rekodowanie pozwala na
ujęcie zebranego materiału w pewne, choćby niedoskonałe, ramy i mimo wad (uproszczenia), jest
jedyną metodą, która może pokazać strukturę opinii czy ocen.

3 Portret socjo-psychologiczny uczestników Pikniku 2014
3.1 Cechy społeczno-demograficzne
Piknik jest imprezą atrakcyjną dla obu płci. Pewna przewaga kobiet (55,1%)1 raczej nie jest efektem
przypadku. Ponad połowa polskiego społeczeństwa to kobiety (51,6%), więcej kobiet (19,0%) niż
mężczyzn (14,8%) ma wyższe wykształcenie2, więcej kobiet niż mężczyzn jest zaangażowanych w
edukację dzieci3, nie ma więc nic zaskakującego w tym, że na wielkiej, masowej imprezie poświęconej
nauce , są one w większości.

1

W Pikniku uczestniczyło 55,1% kobiet oraz 44,9% mężczyzn

22

NSP 2011. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. GUS 2013

33

Zob. np. O roli kobiet w rodzinie; Komunikat CBOS marzec 2013;
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Uczestnikami Pikniku są najczęściej osoby bardzo młode, do 18 roku życia (26,4%) oraz młode, w
wieku 19 – 34 lata (31,1%), jeśli są to osoby starsze, zazwyczaj towarzyszą im dzieci.4
Duża część audytorium Pikniku to osoby mieszkające poza Warszawą i poza jej obszarem
metropolitalnym (23,2%). Reprezentowane były wszystkie województwa, ale najczęściej są to
mieszkańcy województwa mazowieckiego oraz, w dalszej kolejności, lubelskiego i łódzkiego.
W Warszawie mieszka 65,7% uczestników Pikniku, a 10,3% na jej obszarze metropolitalnym (np.
Łomianki, Falenica, Piaseczno, Brwinów itp.)
Co trzeci badany uczestnik Pikniku uczy się (32,9%), w tym połowa z nich to uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych (15,7%). Większość osób, która zakończyła już edukację (66,1%), ma
wyższe wykształcenie (41,9%).5

3.2 Zainteresowanie nauką
Prawie dwie trzecie badanych uczestników Pikniku było już CNK (59,8%), nie zanotowano żadnych
różnic tym względzie między mężczyznami i kobietami.
Wśród osób młodych (do 18 roku życia) wizyta w CNK jest nieomal powszechnym standardem. W
starszych grupach ten udział znacznie spada, z wyjątkiem osób w wieku, w którym ma się dzieci w
szkole podstawowej lub w gimnazjum. Należy jednak zaznaczyć, że we wszystkich grupach
wiekowych – mimo dużych różnic – odsetek osób, które już były w CNK jest znaczący. To istotny
wymiar popularności Centrum wśród uczestników Pikniku.

Był w CNK

Nie był w CNK

Mężczyzna/chłopak

59,9%

40,1%

Kobieta/dziewczyna

60,4%

39,6%

do 15 lat

82,1%

17,9%

16 -18 lat

77,7%

22,3%

19 - 24 lata

50,9%

49,1%

25 - 34 lata

45,7%

54,3%

35 - 50 lat

65,2%

34,8%

51- 65 lat

45,9%

54,1%

powyżej 65 lat

47,4%

52,6%

Płeć

Wiek

4

Osób w wieku 35-50 lat było 24,4%, w tym 17,9% przyszło z dziećmi; osoby w wieku 51+ to 16,1% uczestników
Pikniku
5

W skali kraju osoby z wyższym wykształceniem stanowią 17,0%

5

Warszawa
Miejsce
Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW)
zamieszkania
Poza Warszawą i poza OMW

61,2%

38,8%

63,4%

36,6%

56,2%

43,8%

3.3 Trudne przedmioty w szkole
Zdecydowana większość uczestników Pikniku ma lub miała trudności w szkole z jakimś przedmiotem
lub przedmiotami – tylko 15,2% respondentów nie zna tego typu problemów. Największe trudności
sprawia/sprawiała im fizyka, a z przedmiotów tzw. humanistycznych - historia. W tym miejscu należy
dodać, że wśród 41,9% badanych legitymujących się wyższym wykształceniem: 21,8% ukończyło
studia humanistyczne lub społeczne lub ekonomiczne, 15,9% - techniczne/przyrodnicze/ścisłe; 2,3% medyczne, 1,9% - artystyczne.
W grupie osób aktualnie uczących się w gimnazjach i w szkołach średnich jest wyraźnie wyższy niż w
całej próbie odsetek uczniów mających trudności z historią i językiem polskim; natomiast odsetki
wskazań na fizykę, matematykę i chemię są na prawie takim samym poziomie. Można by zatem
powiedzieć, że w każdym pokoleniu są podobnie liczne grupy, dla którym te trzy przedmioty były lub
są trudnym wyzwaniem.

Wiele osób wspomina niektóre przedmioty szkolne jako trudne do nauczenia się, wzbudzające lęk. Jakie
przedmioty były lub są obecnie – jeśli jest Pan(i) uczniem – trudne, był(a) Pan(i) lub jest z nich słaby(a)?
Cała badana grupa

Dane tylko dla uczniów gimnazjów
i szkół średnich
N=268

Fizyka

33,4%

31,3%

Matematyka

26,0%

27,2%

Chemia

24,8%

26,9%

Historia

19,7%

26,9%

Język Polski

14,5%

19,8%

Biologia

10,3%

13,8%

Geografia

9,2%

13,4%

7,9%

10,4%

W tym:
Inny przedmiot

nauka języków obcych: 3,6%
poza tym wymieniono: WOS, muzykę,
plastykę, religię, WF, różne przedmioty
zawodowe
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Nie miałem trudności
żadnym przedmiotem
Inna odpowiedź

z 15,2%

1,8%

11,6%

1,1%

3.4 Hobby i pasje
Uczestnicy Pikniku mają wiele różnorodnych zainteresowań, w sumie wymienili ich ponad 200, co jest
liczbą imponującą. Skłania to do stwierdzenia, że w większości są to osoby o ponad standardowym
spektrum zainteresowań. Żadna w wymienionych pasji/hobby nie ma pozycji zdecydowanie
dominującej. Rekodowane wyniki pokazują, że relatywnie najczęściej są to pasje mieszczące się w
kategoriach: „kultura/sztuka”, „sport” i „nauki matematyczno-przyrodnicze”.

Co jest Pana(i) pasją lub hobby? Odpowiedzi respondentów
Dane rekodowane
Kultura:/sztuka: uprawianie i/lub słuchanie muzyki, malowanie, pisanie, teatr, 24,4%
śpiew, taniec, film, itd.
Sport/uprawianie konkretnego sportu

21,9%

Nauki matematyczno-przyrodnicze: np. fizyka, chemia, biologia, geologia, 18,7%
matematyka
Czytanie książek

11,0%

Nauki społeczne: ekonomia, socjologia, psychologia itp.

9,5%

Inżynieria/technika: np. robotyka, automatyka

9,2%

Motoryzacja/samochody/motocykle

9,0%

Podróże/turystyka

8,3%

Tradycyjne hobby: majsterkowanie, filatelistyka, modelarstwo, kolekcjonowanie 6,3%
lamp, starych pocztówek, numizmatyka itp.
Informatyka/IT

5,6%

Nauki medyczne: medycyna, farmacja, dietetyka

4,0%

Gry o charakterze intelektualnym: sudoku, scrabble, lego, szachy, brydż itp.

3,4%

Nauki humanistyczne: filozofia, języki, językoznawstwo

2,7%

Rolnictwo/leśnictwo/ogrodnictwo

1,5%

Rodzina/życie towarzyskie/rozrywki: np. krzyżówki, dzieci/wnuki itp.

1,1%

Inne hobby nie związane z nauką (kynologia/felinologia/psy/koty/, grzybobranie, 3,7%
pielgrzymowanie, dziennikarstwo, media, nowe media itd.)
Inne związane z nauką (np. : UW, nauki popularne, sprawy popularno-naukowe, 2,3%
materiały lekkie)
Mam różne pasje/hobby

0,8%

Nie mam pasji/hobby

0,9%
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Trudno powiedzieć

3,6%

W tabeli pominięto odpowiedzi: inne trudne do sklasyfikowania (0,7%), nie można odczytać
odpowiedzi (0,4%)
O pasje i hobby zapytano także dzieci towarzyszące dorosłym badanym. Te zainteresowania różną
się, (co najlepiej widać na danych niezrekodowanych) dla dzieci ważniejszy jest sport, taniec, Lego,
roboty, komputery niż czytanie książek, muzyka, podróże, fotografia. Ale wskazania na chemię, fizykę
i matematykę są na tym samym poziomie.

Co jest Pana(i) pasją lub hobby?
Odpowiedzi dzieci towarzyszących dorosłym respondentom
N=338
Dane rekodowane
Sport/uprawianie konkretnego sportu

26,0%

Kultura/sztuka: uprawianie i/lub słuchanie muzyki, malowanie, teatr, film itd.

20,7%

Nauki matematyczno-przyrodnicze: np. fizyka, chemia, biologia, geologia, matematyka

14,8%

Inżynieria/technika: np. robotyka, automatyka

10,1%

Zajęcia o charakterze intelektualnym: sudoku, scrabble, lego, szachy, brydż itp.

9,5%

Motoryzacja/samochody/motocykle

9,5%

Informatyka/IT

7,1%

Czytanie książek

5,6%

Nauki społeczne: ekonomia, socjologia, psychologia itp.

4,1%

Rodzina/życie towarzyskie/rozrywki: np. krzyżówki, dzieci/wnuki itp.

2,4%

Tradycyjne hobby: majsterkowanie, filatelistyka, modelarstwo itp.

2,1%

Podróże/turystyka

2,1%

Nauki humanistyczne: filozofia, języki, językoznawstwo

0,9%

Nauki medyczne: medycyna, farmacja, dietetyka

0,6%

Kolorowanki/oglądanie książek

0,3%

Inne hobby nie związane z nauką

4,4%

Inne związane z nauką

2,7%

Inne trudne do sklasyfikowania

0,3%

Mam różne pasje/hobby

0,9%

Nie mam pasji/hobby

4,1%
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Nie można odczytać

0,9%

Trudno powiedzieć

9,5%

3.5 Co zachęciło do przyjścia na tegoroczny Piknik
Dodatkowym źródłem informacji o zainteresowaniach uczestników Pikniku są motywacje, które nimi
kierowały, gdy zdecydowali się poświęcić mu część swojego wolnego czasu. Połowa badanych
wybrała odpowiedź neutralną: Piknik to ciekawy sposób spędzenia czasu. Co piąta zadeklarowała, że
jest osobiście zainteresowana nauką lub ma potrzebę uzupełniania wiedzy. Sam Stadion Narodowy
nie okazał się aż tak wielką atrakcją jak można było oczekiwać.

Co najbardziej zachęciło Pana(ią) do przyjścia na tegoroczny Piknik?
Proszę o wskazanie maksymalnie trzech odpowiedzi.
uważam, że Piknik to ciekawy sposób spędzania wolnego czasu

50,3%

uważam, że Piknik to dobra zabawa

39,2%

bo jest możliwość zobaczenia Stadionu Narodowego

28,1%

jestem osobiście zainteresowany(a) nauką

22,6%

mam możliwość zdobycia lub uzupełnienia własnej wiedzy na jakiś temat

21,7%

przyszłam/przyszedłem
dowiedziało/nauczyło

ze

względu

na

dziecko,

chciałe(a)m

żeby

się

czegoś 19,1%

zachęcili mnie znajomi/przyjaciele

18,6%

mam możliwość dowiedzenia się, jak nauka wpływa na codzienne życie

13,2%

mam możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami

7,8%

zachęcił mnie nauczyciel(e)

5,7%

zachęcili mnie rodzice

3,9%

Zachęcił ktoś lub coś innego

7,4%

Te dane są interesująco zróżnicowane:




mężczyźni (29,1%) częściej są osobiście zainteresowani nauką niż kobiety (17,4%)
kobiety (21,8%) częściej niż mężczyzn (15,9%) zachęciła do przyjścia na Piknik możliwość
edukacji dziecka;
motywacją większości osób w wieku 35 – 50 lat była również edukacja dziecka (52,1%)
9




możliwość zobaczenia Stadionu Narodowego jest najczęściej motywacją osób mieszkających
poza Warszawą i jej obszarem metropolitalnym (35,5%)
możliwość uzupełnienia własnej wiedzy była czynnikiem bardziej znaczącym w dwóch
zupełnie różnych grupach: ludzi bardzo młodych, do 18 roku życia (24,1% w grupie do 15 lat
oraz 26,3% wśród 16 – 18-latków) oraz najstarszych uczestników Pikniku, w wieku
65+(39,7%)

4 Uczestnictwo we wcześniejszych Piknikach Naukowych
Tegoroczny Piknik Naukowy przyciągnął bardzo wielu nowych uczestników (60,1%) oraz licznych
bywalców (39,9%), wśród których 8,1% to osoby, która są na Pikniku po raz piąty lub więcej. Totalni
fani, czyli osoby które były na prawie wszystkich lub wszystkich Piknikach (czyli na 17-tu lub 18-tu) to
0,5% tegorocznych uczestników.
Pozwala to na sformułowanie wniosku, że Piknik Naukowy jest formą nadal bardzo atrakcyjną i
dociera ze swoją misją do nowych środowisk społecznych.
Analizując zróżnicowania ze względu na płeć czy wiek można powiedzieć, że generalnie dla większości
uczestników był to pierwszy Piknik, a wyjątek, jakim są osoby w wieku 65+ (tu odwrotnie, bo 58,6%
była na nim po raz kolejny) można traktować jako przykład niszy – jest to najmniej liczna grupa
uczestników (N=58 osób), ale większość z nich jeśli już była na Pikniku i miała dobre wrażenia,
przyjdzie ponownie. Jak to ujęła jedna ze starszych respondentek: Do tej pory chodziłam z wnukiem.
Wnuk urósł a ja chodzę dalej. Najstarsi uczestnicy w większości przypadków przyszli na Piknik sami.
Z oczywistych powodów jest to pierwszy Piknik dla zdecydowanej większości osób mieszkających
poza Warszawą i poza jej obszarem metropolitalnym (71,6%).

4.1 Pikniki jako inspiracja do zainteresowania się nauką
Wszystkich uczestników, dla których nie był to pierwszy Piknik, zapytano o to, czy te wcześniejsze
miały wpływ na ich zainteresowanie jakąś dziedziną nauki lub metodą naukową bądź do czegoś ich
zainspirowały czy zachęciły.

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?
N=507
Odpowiedzi rekodowane
Respondent wymienił konkretną dziedzinę nauki,
zainteresowała/zaciekawiła na wcześniejszych Piknikach

która

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

go 45,9%
28,0%

Wcześniejsze Pikniki do niczego respondenta nie zainspirowały - z 13,3%
różnych powodów
Respondent wymienia doświadczenia/eksperymenty - w konkretnych 11,6%
dziedzinach oraz ogólnie jako metodę
Respondent dowiedział się co dzieje się w nauce, co jest w niej nowego 4,3%
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Respondent ocenia Piknik jako ciekawy, interesujący

4,3%

Respondent ocenia Piknik negatywnie

2,4%

Inne odpowiedzi

2,4%

Odpowiedzi nie na temat

0,2%

Respondentowi
trudno
zainspirowały/zachęciły

powiedzieć,

do

czego

go 8,8%

W pamięci respondentów najczęściej utrwaliła się konkretna dziedzina nauki, która ich
zainteresowała. Wśród nich – przede wszystkim chemia i fizyka (odpowiednio 14,3% i 10,4%), a
następnie biologia (4,7%), astronomia (3,9%), historia (3,3%) oraz robotyka (3,0%).
W drugiej kolejności – co warto podkreślić – uczestnicy opisywali różne formy wpływu wcześniejszych
Pikników na ich postawy i zachowania, na życie własne i/lub ich rodzin. Ten wpływ był
wielokierunkowy: niektórych zachęciły do poszerzania wiedzy (9,4%), do uczenia się przedmiotów
ścisłych (3,9%), w innych rozbudziły pasję do nauki (2,0%), zachęciły do wyboru profilu w szkole lub
do wyboru studiów (1,8%), do wyboru metody nauczania dzieci własnych i cudzych – jeśli respondent
był nauczycielem (1,8%), do własnego eksperymentowania (1,8%), do zmiany stylu życia (1,6%), do
sięgnięcia po literaturę naukową (0,6%).
W grupie osób, które stwierdziły, że wcześniejsze Pikniki do niczego ich nie zachęciły, nie
zainspirowały, można wyodrębnić dwa przeciwstawne typy uzasadnień/postaw:




Piknik w ogóle ich nie interesuje/sami nie oczekują lub nie potrzebują żadnych inspiracji
wiążących się z wiedzą lub nauką, przyszli na Piknik w celach rozrywkowych lub ze względu na
jakiś obowiązek (np. ze względu na wnuka)
Piknik ich interesuje jako forma prezentacji nauki, ale nie zainspirował ich do niczego
ponieważ albo interesują się nauką/są naukowcami i przyszli zobaczyć co „koledzy” pokazują
albo nie dowiedzieli się niczego nowego.

Osobną kategorią, rzadko występującą, ale wartą zanotowania, jest narzekanie na warunki w jakich
odbywa się Piknik: hałas, duża liczba dzieci uniemożliwiają czerpanie z prezentacji Pikniku
jakichkolwiek inspiracji.

5 Uczestnictwo w Pikniku Naukowym 2014
5.1 Źródła informacji o Pikniku Naukowym
Trzy źródła informacji o Pikniku są najważniejsze: internet – czyli różne strony www oraz Facebook –
wskazało na nie łącznie 30,9% uczestników, radio oraz znajomi. Można jednak sądzić, że
wieloźródłowość informacji ma pewne znaczenie, wskazuje na to odsetek uczestników, którzy
dowiedzieli się o Pikniku z bilboardów, od nauczycieli, z TV itd. oraz fakt, że większość czerpała
informację tylko z jednego źródła (62,0%).
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Skoro rola radia jako źródła informacji o Pikniku jest tak istotna, sprawdzono ilu słuchaczy ma Polskie
Radio wśród uczestników tej imprezy. Jak się okazuje jest to grupa stosunkowo liczna, co czwarta
osoba słucha go codziennie (27,7%). Czynnikiem najbardziej różnicującym jest wiek – cieszy się ono
dużą popularnością wśród osób starszych, powyżej 50 roku życia (codziennie słucha go 2/3 badanych
w tym wieku), młodzi rzadko są jego odbiorcami.

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

26,1%

od znajomych

25,0%

z bilboardów/plakatów

18,9%

ze szkoły/od nauczycieli

10,6%

z Facebooka od znajomych

10,5%

z TV

10,4%

z ulotek

8,4%

z informacji w komunikacji miejskiej

8,2%

z prasy

7,0%

strony www
ze strony Pikniku Naukowego

6,7%

ze strony internetowej Centrum Nauki Kopernik

5,4%

ze strony internetowej Polskiego Radia

2,8%

ze strony internetowej instytucji naukowej uczestniczącej w Pikniku

1,9%

z innej (niż powyżej wymienione) strony www

9,2%

pozostałe źródła
od rodziców

6,0%

z informacji w Centrum Nauki Kopernik/z newslettera CNK

0,3%

przechodziłem obok

2,0%

z innego źródła (od dzieci, od męża, od dalszej rodziny, od pracownika 5,0%
Castrola, z fanpage`u UW, od pracodawcy, z plakatów w szkole i
przedszkolu, jest co roku i sam pilnuje daty itp.)
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5.2 Osoby, z którymi respondent przyszedł na Piknik Naukowy
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.
ze współmałżonkiem (mężem/żoną)

18,8%

partnerką/ partnerem

14,3%

z ojcem

4,3%

z matką

5,5%

łącznie z obojgiem rodziców

7,5%

z dzieckiem/dziećmi

25,3%

z rodzeństwem (bratem/siostrą)

7,2%

z dalszą rodzina (ciocie, wujkowie itp.;)

2,7%

ze znajomymi (koleżankami/kolegami)

31,3%

z kimś innym

5,5%

przyszedł sam

12,5%

UWAGA. Ponieważ respondentami były osoby w wieku 10+ czyli dzieci, to one odpowiadały, że
przyszły na Piknik z ojcem/matką, przy czym większość (7,5%) przyszła z obojgiem rodziców

5.3 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.

około godziny

31,1%

2 - 3 godziny

29,3%

3 - 4 godziny

20,9%

Powyżej 4 godzin

18,7%

Czas spędzony na Pikniku
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Średnia

czas
pobytu
na
Pikniku
godzinach (w przybliżeniu)

w 2.86

Mediana

Modalna

Odchylenie
standardowe

2,50

3,00

1.531

Najwięcej czasu spędziły na Pikniku osoby, które chciały porozmawiać z naukowcami oraz
zainteresowane edukacją swoich dzieci. Z czynników społeczno-demograficznych pewne znaczenie
ma poziom wykształcenia – najdłużej były na imprezie osoby z wyższym wykształceniem. W
przypadków respondentów w wieku 35 – 50 lat, których czas pobytu na Pikniku jest wyższy niż
przeciętna, należy pamiętać, że z reguły przyszli oni z dziećmi.
Najmniej czasu poświęcili na Piknik ci, którzy przyszli zobaczyć Stadion Narodowy oraz w celach
towarzyskich, zachęceni przez znajomych lub przyjaciół.

Czas spędzony na Pikniku
Co najbardziej zachęciło Pana(ią) do przyjścia na w godzinach
tegoroczny Piknik?
Średnia

Mediana

Modalna

3.39

3,10

2,30

przyszłam/przyszedłem ze względu na dziecko, chciałe(a)m 3.15
żeby się czegoś dowiedziało/nauczyło

3,00

3,00

mam możliwość dowiedzenia się, jak nauka wpływa na 2.99
codzienne życie

2,58

3,00

mam możliwość zdobycia lub uzupełnienia własnej wiedzy 2.97
na jakiś temat

2,90

3,00

jestem osobiście zainteresowany(a) nauką

2.88

2,48

2,00

uważam, że Piknik to ciekawy sposób spędzania wolnego 2.85
czasu

2,56

3,00

uważam, że Piknik to dobra zabawa

2.84

2,50

2,00

zachęcili mnie rodzice

2.84

2,70

3,00

zachęcili mnie znajomi/przyjaciele

2.68

2,39

2,00

bo jest możliwość zobaczenia Stadionu Narodowego

2.67

2,44

3,00

zachęcił mnie nauczyciel(e)

2.63

2,33

2,00

ktoś lub coś innego

2.66

2,36

3,00

mam możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami
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6 Najbardziej i najmniej interesująca tematyka/pokazy Pikniku
Naukowego 2014
6.1 Najbardziej interesująca tematyka/pokazy
Wyjątkowo zróżnicowane są odpowiedzi uczestników Pikniku na pytanie o najbardziej interesującą
dla nich tematykę czy pokazy, klucz kodowy liczy ponad 460 pozycji. W tym wielkim zróżnicowaniu
dobrze widać odmienności percepcji i rozległość zainteresowań . Część uczestników podaje wyłącznie
tematykę, która przyciągnęła ich uwagę np. fizyka, samochody itp. Inni są precyzyjni i piszą
np. „materiały z pamięcią kształtu”, „auta, zwłaszcza symulator dachowania”. Niektórzy zapamiętali
tylko instytucje/uczelnie przy których stoisku spędzili najwięcej czasu: zapamiętali je albo bardzo
ogólnie i napisali np. uniwersytety, politechniki (nie wiadomo jakie), albo je identyfikują pisząc np.
Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska itp., albo precyzyjnie podają dane: np. Instytut
Chemii UW.
Założenie, że im więcej szczegółów zapamiętał badany uczestnik, tym bardziej był danym
tematem/pokazem zainteresowany, jest dyskusyjne. Po pierwsze, na podstawie pytania o pasje i
hobby można przyjąć, że są osoby, które generalnie interesują się jakaś dziedziną. Po drugie:
popularyzatorski i masowy charakter Pikniku sprawia, że przyciąga on także osoby nieprzygotowane
do odbioru prezentowanych treści. Tu trzeba przypomnieć, że większość z nich była na Pikniku po raz
pierwszy. Ponadto jest jeszcze inny kontekst problemu percepcji: wielki tłok, kolejki do stoisk, słabe
oznakowanie namiotów (o czym jest mowa w rozdziale 6) bardzo utrudniał, a nawet mógł
uniemożliwiać, w pełni zrozumiały odbiór pokazów i prezentacji.
Analizując wyniki trzeba wziąć pod uwagę, że nauki matematyczno-przyrodnicze oraz inżynieryjne
dysponowały największą liczbę stoisk. I dlatego, chociaż obie cieszyły się dużym powodzeniem,
można powiedzieć, że wyjątkową popularność zyskała strefa motoryzacji, prezentowana tylko w
jednym (wprawdzie dużym) sektorze.

Co na tegorocznym Pikniku najbardziej Pana(ią) zainteresowało, jaka tematyka lub pokazy? Gdzie, przy
jakich stoiskach spędziła(a) Pan(i) najwięcej czasu?
Dane rekodowane – odpowiedzi respondentów
Nauki matematyczno-przyrodnicze: np. fizyka, chemia, biologia, geologia, matematyka

32,2%

Motoryzacja/samochody/motocykle

27,6%

Inżynieria/technika: np. robotyka, automatyka, silniki, drony

18,2%

Ogólnikowe dot. nauki np. uniwersytety, PAN, stoiska naukowe

10,8%

"Zabawowe"
molekularna

wykorzystanie

nauki/ciekawostki

naukowe

np.

alkogogle,

kuchnia 8,2%
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Co na tegorocznym Pikniku najbardziej Pana(ią) zainteresowało, jaka tematyka lub pokazy? Gdzie, przy
jakich stoiskach spędziła(a) Pan(i) najwięcej czasu?
Dane rekodowane – odpowiedzi respondentów
Nauki społeczne: ekonomia, socjologia, psychologia, archeologia, historia itp.

7,0%

Media/dziennikarze/stoiska radiowe

5,0%

Sztuka/kultura, np. muzyka, Muzeum Narodowe, instytucje kultury

4,6%

Nauki medyczne, zdrowe żywienie

4,1%

Pokazy/stoiska zagranicznych gości/ambasady

3,6%

Rolnictwo/leśnictwo/ogrodnictwo/zoologia

3,3%

Wszystko było interesujące

2,7%

Paranaukowe lub nie związane bezpośrednio z nauka np. astrologia, podróże, stadion

2,6%

Cyrk/sportowe

2,2%

Pokazy/eksperymenty dla dzieci; edukacja dzieci

2,0%

Informatyka/IT

1,6%

Biznes/finanse, prawo, administracja

1,4%

Oceny negatywne np. niczego nie zobaczył ze względu na kolejki/nie było interesująco

1,3%

Inne konkretne związane z nauką np. kryminologia

0,9%

Urzędy, ministerstwa

0,9%

Sponsorzy/reklamy

0,9%

Nauki humanistyczne, języki obce

0,5%

Inne odpowiedzi na temat np. pojazdy konkursowe, prezentacje autorskie

1,1%

Inne nie na temat np. darmowe jedzenie i picie

0,9%

Trudno powiedzieć/nie mam zdania

2,5%

Pominięto w tabeli odpowiedzi nieczytelne i niejasne (0,7%)
Takie samo pytanie zadano niepełnoletnim dzieciom towarzyszącym respondentom. Najbardziej
charakterystyczne różnice między nimi to: mniejsza fascynacja u dzieci samochodami, jeśli
zainteresowały je nauki ścisłe , to częściej wymieniały eksperymenty lub doświadczenia , podczas gdy
dorośli mówili raczej o „fizyce” i „chemii”, dzieci bardziej doceniły archeologi a dorośli – stoiska
radiowe.
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Co na tegorocznym Pikniku najbardziej Pana(ią) zainteresowało, jaka tematyka lub pokazy? Gdzie, przy
jakich stoiskach spędziła(a) Pan(i) najwięcej czasu?
Odpowiedzi dzieci towarzyszących respondentom (N=349)
Odpowiedzi rekodowane
Nauki matematyczno-przyrodnicze: np. fizyka, chemia, biologia, geologia, matematyka

18,6%

Motoryzacja/samochody/motocykle

16,6%

Inżynieria/technika: np. robotyka, automatyka, silniki, drony

15,5%

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

11,7%

Nauki społeczne: ekonomia, socjologia, psychologia, archeologia, historia itp.

6,9%

Ogólnikowe dot. nauki np. uniwersytety, PAN, stoiska naukowe

6,3%

Sztuka/kultura, np. muzyka, Muzeum Narodowe, instytucje kultury

5,2%

Rolnictwo/leśnictwo/ogrodnictwo/zoologia

3,4%

Cyrk/sportowe

3,2%

Pokazy/stoiska zagranicznych gości/ambasady

2,6%

Paranaukowe lub nie związane bezpośrednio z nauką np. astrologia, podróże, stadion

2,0%

Media/dziennikarze

2,0%

Biznes/finanse, prawo, administracja

1,4%

Pokazy/eksperymenty dla dzieci; edukacja dzieci

1,4%

Informatyka/IT

1,1%

Urzędy, ministerstwa

1,1%

Nauki medyczne, zdrowe żywienie

0,9%

Sponsorzy/reklamy

0,9%

Oceny negatywne np. niczego nie zobaczył ze względu na kolejki/nie było interesująco

0,3%

Naukowcy wymienieni z imienia i nazwiska

0,3%

Nauki humanistyczne, języki obce

0,0%

Wszystko było interesujące

3,2%

Inne konkretne związane z nauką np. kryminologia

0,6%

Inne odpowiedzi na temat np. pojazdy konkursowe, prezentacje autorskie

2,3%

Inne nie na temat np. darmowe jedzenie i picie

2,0%

Trudno powiedzieć/nie mam zdania

14,6%
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Pominięto w tabeli odpowiedzi nieczytelne i niejasne (1,1%)
Opinie zawsze są mniej lub bardziej podzielone, część respondentów nie była zainteresowana ani
naukami matematyczno-przyrodniczymi (17,6%) ani samochodami (8,3%), czyli tematyką, która
przyciągnęła uwagę najliczniejszej grupy uczestników Pikniku. Ci niezainteresowani mieli najczęściej
inne pasje i hobby: połowa z nich ceniła sport oraz różne zajęcia o charakterze kulturalnym.
39,8% respondentów w ogóle nie wskazała nieinteresującej ich tematyki ponieważ albo wszystko
uznali za interesujące (23,6%) albo nie mieli zdania na ten temat (16,2%).

6.2 Naukowcy/popularyzatorzy z którymi respondent rozmawiał w trakcie
Pikniku
Grupa osób, która aktywnie uczestniczyła w Pikniku, nie ograniczyła się do obserwowania pokazów,
oglądania wystaw, jest dosyć liczna: 40,4% respondentów odpowiedziało, że rozmawiało z
naukowcami lub popularyzatorami nauki. Najmniej chętni do rozmów byli gimnazjaliści, a najbardziej
aktywni: uczniowie szkół podstawowych oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Tak,
z
jednym 25,1%
naukowcem/popularyzatorem nauki

Czy rozmawiał(a) Pan(i) bezpośrednio z
którymś z naukowców/popularyzatorów nauki Tak, z więcej niż z jednym 15,3%
prezentujących
jakieś
zjawiska
czy naukowcem/popularyzatorem nauki
doświadczenia? Zadawał(a) jemu/im jakieś
Nie, z żadnym
59,1%
pytania?
Brak danych

0,5%

Rodzajem testu naprawdę aktywnego zainteresowania ofertą Pikniku było pytanie o nazwiska
naukowców/popularyzatorów wiedzy, z którymi respondent rozmawiał, o poruszaną tematykę, o
nazwę instytucji, które reprezentowali.
Rzadko pamiętano nazwiska, częściej wymieniano nazwę instytutu lub uczelni, a najczęściej –
tematykę bądź dziedzinę nauki. Dominowały rozmowy dotyczące nauk przyrodniczych (zwłaszcza
fizyki i chemii) oraz technicznych. Z przedstawicieli nauk społecznych największym powodzeniem
cieszyli się archeologowie, a z gości zagranicznych – Rosjanie.

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=491
Dane rekodowane
Nauki matematyczno-przyrodnicze: np. fizyka, chemia, biologia, geologia, matematyka

39,7%

Inżynieria/technika: np. robotyka, automatyka, silniki, drony

17,5%
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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
Osoby z którymi rozmawiali respondenci, tematyka rozmów, instytucje, które reprezentowali
N=491
Dane rekodowane
Wskazano ogólnikowo na jakaś instytucje np. uniwersytety, PAN

9,4%

Nauki społeczne: ekonomia, socjologia, psychologia, archeologia, historia itp.

8,8%

Pokazy/stoiska zagranicznych gości/ambasady

5,9%

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

5,1%

Nauki medyczne, zdrowe żywienie

4,3%

Media/dziennikarze

4,3%

Rolnictwo/leśnictwo/ogrodnictwo/zoologia

3,5%

Naukowcy wymienieni z imienia i nazwiska

3,5%

Motoryzacja/samochody/motocykle

3,1%

Sztuka/kultura, np. muzyka, Muzeum Narodowe, instytucje kultury

2,9%

Nauki humanistyczne, języki obce

1,8%

Informatyka/IT

1,6%

Biznes/finanse, prawo, administracja

1,2%

Inne konkretne związane z nauką np. kryminologia

1,2%

Cyrk/sportowe

0,8%

Urzędy, ministerstwa

0,6%

Sponsorzy/reklamy

0,4%

Paranaukowe lub nie związane bezpośrednio z nauką np. astrologia, podróże, stadion

0,2%

Oceny negatywne np. niczego nie zobaczył ze względu na kolejki/nie było interesująco

0,2%

Wszystko było interesujące

0,2%

Inne odpowiedzi na temat np. pojazdy konkursowe, prezentacje autorskie

2,2%

Inne nie na temat np. darmowe jedzenie i picie

1,6%

Trudno powiedzieć/nie mam zdania

7,3%

Pominięto w tabeli odpowiedzi nieczytelne i niejasne (1,0%)
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Na marginesie tej listy warto wspomnieć o kilku godnych odnotowania zjawiskach:





możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami była jedną z najmniej ważnych przyczyn
przyjścia na Piknik (7,8%); fakt, że tak wiele osób z nimi rozmawiało i poruszono tyle różnych
tematów jest popularyzatorskim sukcesem Pikniku;
nie tylko naukowcy - również przedstawiciele studenckich kół naukowych byli interesującym
partnerem do rozmów
samochody przede wszystkim podziwiano, nieczęsto były one okazją do kontaktu z
przedstawicielami nauki.

7 Ocena Pikniku Naukowego 2014
Wśród uczestników Pikniku niewiele było osób niezadowolonych z jego programu, przeważały opinie
pozytywne. Stosując szkolną skalę ocen, na której 1 oznacza, że był on w ogóle nieinteresujący, a 5 –
że był bardzo interesujący, można powiedzieć, iż został oceniony na czwórkę z małym plusem
(średnia 4,17). Na wysokość średniej ma wpływ relatywnie niemały odsetek ocen „trójkowych”, czyli
opinii, że tylko część programu była interesująca.
Bardziej krytycznie nastawieni byli ci uczestnicy, którzy przyszli na Piknik motywowani czynnikami
zewnętrznymi: zachęcili ich nauczyciele, rodzice lub znajomi/przyjaciele. Najwyżej oceniły program te
osoby, które przyszły na Piknik po to, żeby mieć bezpośredni kontakt z naukowcami.

Jak ogólnie ocenia Pan(i)
tegorocznego Pikniku?

program

Bardzo interesujący

38,4%

Dosyć Interesujący

39,9%

Część programu była interesująca, a część 17,5%
nieinteresująca
Mało interesujący

1,9%

W ogóle nieinteresujący

0,2%

Trudno powiedzieć

1,9%

Brak danych

0,2%
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Jak ogólnie ocenia Pan(i) program tegorocznego Pikniku?
Bardzo
Motywacje przyjścia na interesujący
Piknik

Dosyć
Interesujący

Część
Mało
programu była interesujący
interesująca, a
część
nieinteresująca

W
ogóle
nieinteresujący

zachęcił
nauczyciel(e)

27,1%

37,1%

1,4%

0,0%

to 45,3%

38,6%

14,9%

1,2%

0,0%

uważam, że Piknik to 40,3%
ciekawy
sposób
spędzania wolnego czasu

41,3%

16,5%

1,9%

0,0%

przyszłam/przyszedłem
42,7%
ze względu na dziecko,
chciałe(a)m
żeby
się
czegoś
dowiedziało/nauczyło

43,1%

13,0%

1,3%

0,0%

bo
jest
zobaczenia
Narodowego

możliwość 35,1%
Stadionu

44,8%

17,3%

2,3%

0,6%

mam możliwość zdobycia 43,1%
lub uzupełnienia własnej
wiedzy na jakiś temat

40,9%

15,0%

0,7%

0,4%

jestem
osobiście 37,2%
zainteresowany(a) nauką

41,8%

19,9%

0,7%

0,4%

mam
możliwość 56,1%
bezpośredniego kontaktu
z naukowcami

34,7%

9,2%

0,0%

0,0%

mam
możliwość 42,5%
dowiedzenia
się,
jak
nauka
wpływa
na
codzienne życie

42,5%

15,0%

0,0%

0,0%

zachęcili
znajomi/przyjaciele

42,7%

23,9%

3,4%

0,0%

mnie 34,3%

uważam, że Piknik
dobra zabawa

mnie 29,9%

zachęcili mnie rodzice

32,0%

40,0%

24,0%

4,0%

0,0%

ktoś lub coś innego

33,0%

38,6%

21,6%

5,7%

1,1%

Najwięcej ocen „trójkowych” postawili uczniowie, zwłaszcza szkół średnich (37,2%) i wyższych
(31,3%). Bardziej zadowolone z programu były osoby, które już zakończyły edukację. Najmniej
krytyczne były osoby starsze, w wieku 51+, oraz mieszkający poza Warszawą i jej obszarem
metropolitalnym.
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7.1 Ocena metod przekazywania wiedzy
Uczestnicy Pikniku w większości odrzucają bierne metody przekazywania wiedzy, takie jak: wykład
czy samodzielna lektura ulotek lub plakatów. Preferują pokazy i doświadczenia, ale nie mają wielkiej
chęci do przejawiania własnej inwencji – wskazania dla samodzielnych zajęć nie są tak wysokie jak dla
pokazów lub doświadczeń wykonywanych pod okiem naukowca.

w
ogóle 2
nieinspirujące

3

4

bardzo
inspirujące

Średnia na
skali od 1
do 5

Pokaz (naukowiec sam 1,2%
prowadzi eksperyment,
zwiedzający
go
oglądają)

1,7%

5,4%

16,8%

27,7%

47,2%

4.15

Pokazy na scenie

0,8%

1,7%

2,3%

8,1%

20,5%

66,6%

4.49

Doświadczenia
1,6%
(zwiedzający
sami
wykonują
określone
rzeczy
pod
okiem
naukowca)

1,9%

2,4%

9,2%

22,0%

62,9%

4.44

Samodzielne zajęcia 2,3%
(naukowiec
ogólnie
mówi,
co
można
zrobić, inwencja należy
do zwiedzających, np.
gry, warsztaty)

3,2%

7,1%

18,1%

31,0%

38,2%

3.96

Rozmowa
naukowcem

6,0%

9,6%

19,8%

28,3%

32,8%

3.75

Wykład (dłuższa, min. 5,2%
15-min.
wypowiedź
naukowca)

19,3%

20,6%

24,4%

16,8%

13,8%

2.84

Ulotki, plakaty (leżą lub 0,9%
stoją w stanowisku,
można je samemu
poczytać)

20,7%

20,5%

21,9%

18,3%

17,6%

2.92

Ocena
metod Nie
przekazywania wiedzy dotyczy
zwiedzającym:

z 3,6%

UWAGA. Nie dotyczy oznacza, że respondent w tym nie uczestniczył/nie miał kontaktu

7.2 Ocena organizacji
Najwyżej oceniono lokalizację Pikniku na Stadionie Narodowym, mimo, że jak wskazują na to dalsze
odpowiedzi (w pytaniu otwartym ) sprawiała ona pewne trudności związane z wielkim obszarem do
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przejścia, barierami architektonicznymi (duża ilość schodów) dla rodziców z wózkami i osób
niepełnosprawnych i była krytykowana za niedostateczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Ocena
organizacji Brak
bardzo
tegorocznego
Pikniku danych/nie źle
Naukowego
korzystał

2

3

4

bardzo
dobrze

Średnia
na skali
od 1 do 5

zlokalizowanie
Pikniku 0,7%
na Stadionie Narodowym

1,3%

2,0%

5,2%

13,9%

76,9%

4.64

dostępność toalet

3,4%

3,2%

4,8%

15,1%

23,3%

50,2%

4.16

sposób
usytuowania 1,6%
stanowisk (namiotów)

1,6%

3,7%

12,8%

37,2%

43,1%

4.19

informację o tym, co 0,9%
można zobaczyć na
poszczególnych
stanowiskach

2,0%

8,5%

21,6%

31,9%

35,0%

3.90

łatwość przemieszczania 1,3%
się po terenie Pikniku

4,4%

8,5%

19,2%

28,1%

38,5%

3.89

7.3 Co przeszkadzało i się nie podobało
Co trzeci badany uczestnik (33,4%) nie miał żadnych uwag krytycznych, w odpowiedzi na pytanie: „co
najbardziej nie podobało się w organizacji Pikniku” stwierdzali, że wszystko im się podobało lub nic
im nie przeszkadzało. Co dziesiąty badany (11,2%) nie miał zdania na ten temat. Pozostali, czyli 55,3%
uczestników miało różne krytyczne uwagi.
Najczęściej powodem krytyki był tłum zwiedzających i jego konsekwencje czyli „oblężenie” stoisk
i niemożność zobaczenia interesujących respondenta pokazów itd. Analiza wypowiedzi badanych
wskazuje, że formuła Pikniku będzie wymagała ponownego przemyślenia. Czy nie powinno się
zwiększyć powierzchni stoisk? Czy nie powinno się zwiększyć ich dostępności poprzez otwarcie z
trzech stron, a nie tylko z jednej? W jaki sposób można regulować kolejki? Czy na imprezie naukowej,
na której mówi się o zdrowym żywieniu/kuchni molekularnej powinny być „budki z fast foodami”?
Czy można by zapewnić dystrybucję wody w rozsądnej cenie? Takie pytania i wiele im podobnych
nasuwa się po lekturze opinii uczestników.
Najdalej idące propozycje czyli wydłużenie Pikniku do 2 dni, „sprofilowanie” go, aby dzieci i szkoły nie
przeszkadzały innym uczestnikom, są dylematem, który być może trzeba będzie rozważyć, żeby Piknik
zachował swój unikalny charakter.
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A czy było coś, co Panu(i) przeszkadzało? Co najbardziej nie podobało się Panu(i) w organizacji
tegorocznego Pikniku?
Odpowiedzi rekodowane
Nic nie przeszkadzało/wszystko się podobało

33,4%

Tłok, dzikie tłumy, tłok przy wejściach, za dużo dzieci, piknik powinien trwać 2 dni

25,7%

Krytycznie nt stanowisk/sposobu prezentacji np. za małe stanowiska, kolejki do 11,6%
stanowisk, nic nie można zobaczyć itp.
Krytycznie nt infrastruktury: kolejki do toalet, brak ławek, bariery architektoniczne, 8,8%
drogie jedzenie itd.
Krytycznie nt organizacji przestrzeni: stoiska niepogrupowane tematycznie, duży teren 3,1%
niezbyt dobrze wykorzystany
Krytycznie nt lokalizacji; trzeba było dużo chodzić, męczący teren, schody, ludzie 2,4%
przyszli oglądać stadion
Krytyczne uwagi nt pozostałych spraw organizacyjnych: opóźnienie otwarcia bramy, 2,3%
reklamy sponsorów/wystawców itp.
Krytycznie nt programu: za dużo dla dzieci/za mało dla dzieci, niektórych tematów było 2,1%
za dużo - innych za mało
Krytyczne uwagi nt braku informacji

1,6%

Odpowiedzi raczej niepoważne np. brak budki z piwem, brak sushi, brak darmowego 0,7%
jedzenia, mało darmowych długopisów
Inne: np. generatory wytwarzające spaliny, drogie WC, upał itd.

2,7%

Nieczytelne

1,2%

Trudno powiedzieć/nie mam zdania

11,2%

8 Sonda Internetowa
Internetowa sonda nie przyniosła wielu wypowiedzi, ale są one interesujące i zawierają wiele uwag
pozytywnych i krytycznych. Większość wątków pojawiła się już w badaniu ankietowym, dlatego
przytoczone w całości wypowiedzi (wszystkie, które zostały przesłane), są jeszcze jedną prezentacją
wielowymiarowego spektrum opinii o Pikniku Naukowego.

Data i godzina
wypełnienia
ankiety

Opinia

Płeć

Wiek

Wykształcenie

2014-05-31
18:29:54

Świetny piknik, tylko długie kolejki do stoisk.

mężczyzna

15

gimnazjum

2014-05-31
21:18:48

Piknik jest wspaniałym pomysłem i dobrze
realizowanym.
Wreszcie
doczekał
się
odpowiedniej oprawy i lokalizacji - Stadion
Narodowy to jest to miejsce. Bardzo fajnie, że w
tym roku pomyślano o zagubionych dzieciach - te

mężczyzna

45

wyższe
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Data i godzina
wypełnienia
ankiety

Opinia

Płeć

Wiek

Wykształcenie

obrączki z telefonami działały uspokajająco na
rodziców nawet jeśli się nie przydały. Przy tak
gorącym dniu fajnie byłoby gdyby zasponsorować
dystrybutory z wodą. Ale w ogóle na 6. No i bez
nachalnej agitki przedwyborczej... Dziękuję.
Tata+5

2014-06-01
11:06:44

Było bardzo fajnie. Stoiska dobrze przygotowane i
ciekawe eksperymenty.

mężczyzna

15

Gimnazjum
im. Polskich
Olimpijczyków
w Pacynie

2014-06-01
13:52:05

Mnóstwo ciekawych atrakcji, dobra organizacja,
interesujący temat przewodni. Bardzo mi się
podobało.

kobieta

14

gimnazjum

2014-06-02
10:50:37

Przed rokiem nie mogłem uczestniczyć w Pikniku i
może było to przyczyną mego zaskoczenia, że
Syrenka przed bramą trzecią miała na lewym
przedramieniu zawieszoną tarczę, a w lewej dłoni
miecz. Od przebranej osoby dowiedziałem się, że
polecono jej machać do dzieci prawą dłonią, więc z
konieczności przełożyła broń do drugiej dłoni.
Wydaje mi się to nie tylko oszukiwaniem dzieci, ale
wynikiem karygodnej niewiedzy na temat zarówno
posługiwania się bronią białą, jak też historią
Syrenki Warszawskiej (nawet najstarsze wizerunki
nie przewidywały trzymania zarówno tarczy, jak i
miecza w jednej ręce). Rozumiem, że pt
Organizatorów może cieszyć frekwencja, ale
odnoszę wrażenie, że gdyby wszystkie punkty
gastronomiczne zgrupowano (na przykład na
płycie boiska i na zewnątrz ogrodzenia stadionu) to
można by uniknąć pochlapania i pobrudzenia osób
zwiedzających
stoiska
niegastronomiczne.
Przyznaję, że większość pokazów i doświadczeń
jest mi znana, ale od lat prawie corocznie
dowiadywałem się czegoś nowego, co skłaniało
mnie do poszerzania wiedzy ogólnej

mężczyzna

62

średnie
techniczne
(matura)
i
rozpoczęte
(lecz
przerwane)
studia
w
dawnej SGPiS
(poprzednio i
obecnie SGH

2014-06-03
11:27:42

Szanowni Organizatorzy Pikniku Naukowego,
Bardzo popieram ideę organizowania tej imprezy!
Uważam ją za szczególnie pożyteczną dla
młodego pokolenia. Uważam, że powinna trwać
przez cały weekend, tzn. zarówno w sobotę jak i w
niedzielę. Organizacyjnie jest co roku lepiej,
szczególnie od czasu gdy odbywa się na Stadionie
Narodowym. Powoli uczymy się jak dobrze
organizować duże imprezy plenerowe. Uważam
jednak, że woda mineralna powinna być
rozdawana
gratisowo.
Jest
to
impreza
całodzienna, temperatury są o tej porze roku
jednak dość wysokie, przychodzą rodziny z
dziećmi - dlatego, gdy na ostatnim pikniku
chciałam kupić butelkę wody mineralnej doznałam
szoku - za butelkę o pojemności niewiele większej
od szklanki pani zażądała 7 zł (!). Dlatego
miałabym serdeczną prośbę, by za rok znaleźć
sponsora od wody mineralnej, by nie trzeba było

kobieta

42

wyższe
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Data i godzina
wypełnienia
ankiety

Płeć

Wiek

Wykształcenie

2014-06-03
21:31:17

18 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum
Nauki
Kopernik
był:
Bardzo
dobrze
rozreklamowany.
Najlepiej
ze
wszystkich
dotychczasowych. Internet Radio TV plakaty i
najważniejsze ulotki w tramwajach. Ciekawe logo i
dobrze zrobiony przejrzysty plan. - Niestety od
czasu gdy piknik przeniósł się na stadion
narodowy moim zdaniem stracił taką \"magię i
iskrę\" kiedyś wszystkiego można było dotknąć i
wszystko ktoś był gotów wyjaśnić. Wszędzie był
jakiś proces, doświadczenie, przykład. Teraz
niestety na wielu stanowiskach mamy typowe targi
albo więcej zabaw dla małych dzieci niż
eksperymentów dla tych dzieci, o starszych już nie
wspomnę. - Zauważyłem że wielu wystawców
kompletnie zignorowało motyw przewodni czas. - A
najgorsze jest że część nie dość że zignorowała
kompletnie motyw przewodni to jeszcze wystawili
dokładnie to samo co rok temu. Podsumowanie: Sam pomysł Pikniku GENIALNY! - Wystawa na
płycie stadiony bardzo fajnie pomyślana. Pan
opowiadający o tym superszybkim samochodzie
do bicia rekordów opowiadał świetnie. Ale
brakowało mi kogoś takiego oprowadzającego po
wszystkich samochodach na płycie. - Najlepsze
stanowisko D4 Wydział Fizyki UAM z Poznania.
Panie na tym stanowisku cudowne, sympatyczne,
potrafiły wytłumaczyć wszystko w prosty i ciekawy
sposób. - Najgorsze stanowisko Ambasada
Niemiec. Ta sama makieta te same obrazy.
Makieta może i ładna ale nikogo kto by chciał
cokolwiek powiedzieć. Kicha... Dziękuję i
pozdrawiam

mężczyzna

24

studiuje
Mechatronikę
na WAT

2014-06-06
11:06:25

Teren wokół stadionu jest chyba najlepszą
lokalizacją Pikniku. Dobrym pomysłem było
rozproszenie stoisk. I palety, na których można
było usiąść. Uwagi: Największa porażka \"transmisja\" na płycie stadionu. Nic nie można
było zrozumieć, a hałas jak w fabryce. Zamiast
odpoczynku - ból głowy. Proszę, odpuście to
następnym razem. Odwieczny problem to dostęp
do stoisk. Rozumiem ograniczenia techniczne, ale
może najbardziej medialne pokazy odbywały by
się tak, jak wulkan - wygrodzony teren i możliwość
podejścia z 3 stron. Poza tym miejsca jest dość
(póki co), więc może zwiększyć odległości
pomiędzy stoiskami w tej samej sekcji? Było tak
np. w archeologii.

mężczyzna

40

wyższe

2014-06-13

Bardzo pouczająca impreza.

kobieta

38

wyższe

Opinia
rujnować się na zaspokojenie tak fundamentalnej
potrzeby. Rodziny z dziećmi nie należą w Polsce
do bogatych, a rodziny wielodzietnie tym bardziej,
więc jeśli chcemy by brały udział w imprezie
zapewnijmy im warunki jakie mają podobne
imprezy w Europie. Zobaczycie sami, to się z
pewnością opłaci! Dziękuję!
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Data i godzina
wypełnienia
ankiety

Opinia

Płeć

Wiek

Wykształcenie

2014-06-19
15:59:47

Już kolejny rok z kolei byłam na pikniku. Super
pomysł. Oby to przedsięwzięcie nie upadło, bo to
jedna z lepszych imprez naukowych w naszym
kraju. Mam nadzieję, że za rok będzie jednak
więcej widowiskowych pokazów i doświadczeń, bo
to męczące, gdy trzeba przejść te setki stoisk, by
znaleźć w końcu coś interesującego. Wiele
stanowisk
(głownie
jakichś
szkół
podstawowych/gimnazjów/liceów) jest kompletnie
niepotrzebnych, bo nic ciekawego one nie mają do
zaoferowania na tej imprezie, a tylko miejsce
zajmują.
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Więcej doświadczeń i przykładów z życia.
Nieprowadzenie lekcji w stylu: \"A teraz dzieciaczki
przechodzimy na stronę 34/35 i czytamy. Zaraz
ktoś nam z tego odpowie.\". Nauczyciele powinni
być lepiej opłacani i powinni być nimi tylko ludzie z
powołania, którzy serio się do tego nadają. Nauka
to ważny fundament państwa. Powinniśmy ją
wspierać na każdym kroku. To klucz do sukcesu
na arenie międzynarodowej. Polacy wyjeżdżają, bo
nie zawsze można u nas się w swojej dziedzinie
wystarczająco rozwinąć (a potem znaleźć prace,
ponieważ teraz \"wszyscy są wykształceni\" i mają
cholerny problem ze znalezieniem pracy w
Polsce). Co jak co, ale inne kraje lepiej sprawują
pieczę nad edukacją. Wyniki naukowe? Nie
zawsze. Często są przeprowadzanie na złym
obszarze z czego potem jest wyciągania jakaś
średnia ocena całego społeczeństwa, która jest
kompletnie odbiegające od rzeczywistości.
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