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1. Podsumowanie 

 Piknik Naukowy, to impreza organizowana corocznie przez Centrum Nauki Kopernik 
i Polskie Radio. W tym roku odbył się już po raz dwudziesty drugi. Organizatorzy stawiają sobie 
za cel rozbudzanie ciekawości i inspirowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy, 
inspirowanie dialogu między naukowcami a resztą społeczeństwa i ukazywanie prawdziwego 
oblicza zawodu naukowca, motywacji i metod pracy, ukazanie powiązań między badaniami 
naukowymi i życiem codziennym oraz uzmysłowienie roli nauki w rozwoju cywilizacji. 

 O tym, że Piknik Naukowy spełnia swój cel, świadczy regularnie wysoka frekwencja 
odwiedzających na tym wydarzeniu. Przy czym ważne jest, że w imprezie uczestniczą nie tylko 
osoby związane zawodowo z nauką, z wykształceniem wyższym przyrodniczym lub 
technicznym albo studenci takich kierunków. Przyciąga ona również humanistów, osoby 
z wykształceniem poniżej wyższego oraz uczniów. Z jednej strony w Pikniku Naukowym 
uczestniczą osoby, które w większości w miarę regularnie (choć kilka razy w roku) oglądają 
programy o tematyce naukowej, czytają książki, czasopisma i strony www o nauce, ale 
jednocześnie ponad połowa zwiedzających to nie są regularni (uczestniczący w nich co 
najmniej kilka razy w roku) bywalcy imprez o tematyce naukowej, wykładów otwartych, czy 
nawet muzeów i zoo. Do samodzielnego robienia rzeczy związanych z nauką w czasie wolnym 
przyznaje się co czwarty uczestnik Pikniku (26%). 

 Dla znaczącej części zwiedzających Piknik Naukowy to jedna z niewielu okazji do 
spotkania z nauką i naukowcami „na żywo”. Są to osoby, które nie studiują na kierunkach 
przyrodniczych lub technicznych, nie bywają na wykładach naukowych i same nie znają 
naukowców oraz nie robią różnych rzeczy związanych z nauką. Piknik Naukowy okazuje się 
dla nich doskonałą okazją do nawiązania osobistego kontaktu i rozmowy z badaczami. 
Badanie ewaluacyjne pokazało, że w ciągu roku taki kontakt miał co czwarty (26%) uczestnik 
Pikniku, a podczas wydarzenia prawie dwie trzecie (63%) z nich. 

 

 22. Piknik Naukowy został bardzo dobrze oceniony przez odwiedzających - aż trzy 
czwarte (75%) z nich uważa program imprezy za interesujący, a jedynie 4% za mało lub 
w ogóle nieinteresujący. Najwyżej ocenione zostały ścieżki tematyczne Maszyna w ruchu: 
manipulatory, roboty, pojazdy i Ciało w ruchu, choć najwięcej zwiedzających widziało ścieżkę 
Ludzie w ruchu: społeczeństwo i transport. Spośród różnych metod prezentowania wiedzy 
największym zainteresowaniem i uznaniem uczestników Pikniku cieszyły się eksperymenty do 
samodzielnego przeprowadzania oraz takie, których rezultat można zabrać do domu. 

 Zdaniem zdecydowanej większości zwiedzających Piknik Naukowy to impreza 
wyjątkowa, której nic nie zastąpi (70%) i która cieszy się zasłużoną popularnością (77%). 
Uczestnicy dobrze oceniają organizację Pikniku we wszystkich wymienionych w badaniu 
aspektach, a szczególnie lokalizację na stadionie PGE Narodowym (87%), sposób 
usytuowania stanowisk (78%) i łatwość przemieszczania się po terenie (78%). 



4 
 

 Ogólna ocena programu Pikniku jest w tym roku nieco gorsza niż w 2017 roku, jednak 
zbliżona do oceny z 2016 roku. Również pod względem organizacyjnym 22. Piknik został 
oceniony nieznacznie gorzej od 21., za to odsetek gości uważających go za wyjątkową 
i cieszącą się zasłużoną popularnością imprezę był wyższy niż w 2017 roku. 

 O dobrej ocenie Pikniku świadczy także fakt, że podobnie jak w poprzednich latach, 
jedynie co piąty (19%) uczestnik wydarzenia potrafił wskazać coś, co mu na nim 
przeszkadzało, a zaledwie pięciu na stu (5%) uważa, że któryś z wystawców w ogóle nie 
powinien się na imprezie znaleźć (choć co trzeci sądzi, że w wydarzeniu bierze udział za dużo 
instytucji, dla których jest to jedynie forma reklamy). Zwiedzającym Piknik Naukowy tradycyjnie 
przeszkadzał tłok, a w tym roku także upał, a spośród wymienionych aspektów 
organizacyjnych najwięcej krytycznych głosów (13%) dotyczyło informacji. 

  
 Analiza zainteresowań zwiedzających 22. Piknik Naukowy pokazuje, że osoby te 

w większości interesując się nauką, co przejawia się przede wszystkim w oglądaniu 
programów o tematyce naukowej (90% co najmniej raz w roku), czytaniu książek i czasopism 
naukowych (85%), czytaniu naukowych blogów i stron www (80%). Nie dziwi więc, że przyjście 
na tę imprezę to dla nich fajny sposób spędzania czasu (56%) i że poszukują na niej czegoś 
ciekawego i pobudzającego do myślenia (49%). Motywacje te są niezmienne i dotyczyły także 
uczestnictwa w poprzednich Piknikach. 

 Tak jak w poprzednich latach, w 2018 roku Piknik Naukowy przyciągnął zarówno 
nowych uczestników (49%), jak i osoby, dla których był to kolejny udział w tej imprezie (51%).  

 Goście 22. Pikniku najczęściej uczestniczyli w wydarzeniu w towarzystwie znajomych 
lub rodziny (dzieci, współmałżonka), przy czym w tym roku wśród zwiedzających więcej niż 
wcześniej było grup znajomych, a mniej rodzin. Mniejsza frekwencja ze strony rodzin może 
mieć związek z upalną pogodą, a także z konkurencją ze strony innych imprez rodzinnych. 

 Niezależnie od powyższego najliczniejszą grupą odbiorców Pikniku Naukowego 
pozostają uczniowie i studenci (ew. rodzice przychodzący na to wydarzenie z dziećmi). Warto 
zauważyć, że impreza przyciągnęła podobną liczbę kobiet, jak mężczyzn (nieco inaczej niż 
w poprzednich latach, gdy kobiet było więcej) i przede wszystkim mieszkańców Warszawy 
i okolic, w tym najbliżej położonej dzielnicy Praga Południe. To oczywiście ma związek 
z lokalizacją wydarzenia i tym bardziej warto podkreślić, że co roku co czwarty-piąty uczestnik 
Pikniku przyjeżdża spoza Warszawy i miejscowości podwarszawskich. 

 Niekwestionowany sukces organizatorów Pikniku Naukowego, którym od tylu lat udaje 
się przyciągnąć i zainteresować tak zróżnicowaną grupę zwiedzających przekłada się na 
prestiż tego wydarzenia i sprawia, że na stałe weszło ono do kalendarza imprez 
organizowanych w stolicy. Pokazuje także, że takie wydarzenie jest potrzebne i pomaga 
kształtować pozytywny wizerunek nauki w społeczeństwie.  
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2. Informacja o badaniu 

Cele badania 
 Badanie zrealizowane wśród uczestników 22. Pikniku Naukowego było badaniem 

ewaluacyjnym, czyli dotyczyło przede wszystkim oceny wydarzenia przez jego uczestników. 
Organizatorzy Pikniku zamawiając badanie sformułowali następujące pytania badawcze: 

1. W jakim stopniu wydarzenie w 2018 roku w porównaniu z danymi z poprzednich lat 
pozwoliło zrealizować cele Pikniku Naukowego, sformułowane przez jego przez 
organizatorów?  

 Przy czym, głównym celem Pikniku Naukowego jest rozbudzanie ciekawości 
i inspirowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy, inspirowanie dialogu między 
naukowcami a resztą społeczeństwa i ukazywanie prawdziwego oblicza zawodu naukowca, 
motywacji i metod pracy, ukazanie powiązań między badaniami naukowymi i życiem 
codziennym oraz uzmysłowienie roli nauki w rozwoju cywilizacji. 

2. Jaki jest poziom satysfakcji Uczestników/ gości Pikniku z udziału w wydarzeniu w 2018 
roku w porównaniu z 2017 i wcześniejszymi, z wydzieleniem:  

a. kwestii merytorycznych (program Pikniku, jakość i tematyka pokazów, kontakt 
z naukowcami);  

b. kwestii organizacyjnych, w tym związanych z lokalizacją Piknik? 
3. Czego dotyczą motywacje i oczekiwania gości Pikniku wobec nauki i naukowców 

w 2018 w porównaniu z poprzednimi edycjami? Co daje uczestnikom Pikniku 
bezpośredni kontakt z przedstawicielami środowiska naukowego? Czy i jeśli tak – co – 
Piknik Naukowy zmienia w ich postrzeganiu nauki i naukowców?  

 Dodatkowym celem badania było uzyskanie wiedzy o profilu demograficznym 
uczestników Pikniku i ich uczestnictwie w innych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. 

  

Metodologia 
 Badanie zrealizowane zostało z wykorzystaniem ankiet samodzielnie wypełnianych 

przez respondentów (w przypadku, gdy respondent sobie tego życzył lub miał trudności 
z wypełnieniem ankiety, pomagał mu w tym ankieter). Do wypełnienia ankiety zapraszano 
osoby, które zakończyły zwiedzanie Pikniku i kierowały się do jednego z wyjść z Pikniku 
(uwzględniono wszystkie cztery wyjścia). Ankieterzy starali się zapraszać do wypełnienia 
ankiety wszystkie osoby opuszczające Stadion Narodowy, przy czym w przypadku rodzin lub 
innych grup zwiedzających, ankietę wypełniała jedna osoba. Badanie kierowane było do 
wszystkich uczestników Pikniku w wieku co najmniej 10 lat. 

 Ankieterzy pracowali od godziny 12:00 do 20:00 i w tym czasie udało się zebrać opinie 
od 1235 uczestników Pikniku.  

 Należy pamiętać, że próba ta nie może być traktowana jako reprezentatywna dla 
uczestników Pikniku, ponieważ nieznane są parametry całej populacji (wszystkich osób) 
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uczestniczącej w tym wydarzeniu i tym samym reprezentatywność próby nie może być 
potwierdzona. Tym niemniej przyjęta zasada doboru gwarantuje objęcie badaniem osób 
o różnej charakterystyce społeczno-demograficznej, a dzięki temu pozwala na wnioskowanie 
o dominujących bądź sporadycznie występujących cechach, opiniach i postawach. 

  

Sposób prezentacji danych 
 Liczba respondentów odpowiadająca na poszczególne pytania umieszczona została 

przy wykresach. Jeśli respondent mógł udzielić więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie, 
również jest to zaznaczone przy wykresie. W przypadku niektórych pytań 
jednoodpowiedziowych odsetki nie sumują się do 100%, co wynika z zastosowanych 
zaokrągleń. 
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3. Charakterystyka uczestników 22. Pikniku 
Naukowego 

Profil społeczno-demograficzny uczestników 
 Wśród uczestników 22. Pikniku Naukowego, którzy wzięli udział w badaniu 

ewaluacyjnym, było nieznacznie więcej kobiet (51%) niż mężczyzn (47%). W poprzednich 
latach dysproporcja ta była większa, jednak obecnie odsetki przedstawicieli obu płci w grupie 
osób odwiedzających Piknik są zbliżone do tych odsetków wśród ogółu Polaków. 

Wykres 1. Odwiedzający 22. Piknik Naukowy według płci i wieku. N=1235 

 W 2018 roku najliczniejszą grupę zwiedzających Piknik Naukowy stanowili zwiedzający 
w wieku szkolnym i studenckim (do 24 roku życia) – 41%. Najrzadziej reprezentowane wśród 
uczestników Pikniku są osoby po 50 roku życia – zaledwie 5%. Wpływ na takie wyniki mogła 
mieć upalna pogoda w dniu imprezy, jednak porównanie z danymi z poprzednich lat jest 
utrudnione ze względu na wysoki odsetek odmów podania daty urodzenia w tym roku. 

 

Tabela 1. Płeć uczestników Pikniku – porównanie z poprzednimi latami.  

Płeć 

 2014 
N=1000 

2015 
N=1000 

2016 
N=1007 

2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

Mężczyzna/ chłopak 45% 42% 43% 43% 47% 
Kobieta/ dziewczyna 55% 8% 57% 57% 51% 
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Tabela 2. Wiek uczestników Pikniku – porównanie z poprzednimi latami. 

Wiek 

 2014 
N=1000 

2015 
N=1000 

2016 
N=1007 

2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

Do 15 lat 7% 7% 13% 11% 16% 
16 -18 lat 13% 13% 14% 11% 13% 
19 - 24 lata 15% 15% 14% 14% 12% 
25 - 34 lata 20% 20% 17% 15% 14% 
35 – 50 lat 29% 29% 28% 34% 21% 
51- 65 10% 10% 6% 9% 4% 
Powyżej 65 lat 4% 4% 4% 7% 1% 
Brak danych/odmowa 4% 4% 4% 0% 19% 

 

 Piknik Naukowy to wydarzenie o charakterze regionalnym. Jak co roku, większość 
(66%) odwiedzających Piknik Naukowy to mieszkańcy Warszawy. Dodatkowo 9% uczestników 
przyjeżdża z okolicznych miejscowości, które należą do Obszaru Metropolitalnego Warszawy 
(OMW). Co czwarty (24%) zwiedzający Piknik przyjechał spoza OMW (odsetek ten jest 
podobny, jak w 2017 roku i wyższy niż w latach wcześniejszych), jednak warto zaznaczyć, że 
połowa z nich (49%) z terenu województwa mazowieckiego. Zwiedzający przyjeżdżają na 
imprezę ze wszystkich województw – nieco częściej reprezentowani są mieszkańcy 
województw ościennych (lubelskie, łódzkie), a także województwa śląskiego. 

 Wśród odwiedzających, dla których była to pierwsza wizyta na Pikniku Naukowym, 
znacznie więcej mieszka poza Warszawą i OMW (31%), niż wśród osób, które już wcześniej 
brały udział w tym wydarzeniu (17%).  

  

Wykres 2. Odwiedzający 22. Piknik Naukowy według miejsca zamieszkania. N=1235 
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Tabela 3. Zróżnicowanie terytorialne uczestników Pikniku w poszczególnych latach. 

Miejsce 
zamieszkania 

 2015 
N=1000 

2016 
N=1007 

2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

Warszawa 68% 70% 65% 66% 
Obszar Metropolitarny 
Warszawy 9% 9% 10% 9% 
Poza Warszawą i poza 
OMW 21% 20% 25% 24% 

Odmowa 2% 1% 0% 1% 

Tabela 4. Uczestnicy 22. Pikniku Naukowego według miejsca zamieszkania. N=1235 

Bemowo 3% Ursynów 5% 

Białołęka 6% Wawer 2% 

Bielany 3% Wesoła 1% 

Mokotów 7% Wilanów 1% 

Ochota 4% Włochy 1% 

Praga Południe 11% Wola 4% 

Praga Północ 4% Żoliborz 3% 

Rembertów 1% 
Miejscowość w Obszarze Metropolitalnym 
Warszawy (OMW) np. Piaseczno, Łomianki, 
Brwinów itp. 

9% 

Śródmieście 4% Mieszkam poza Warszawą i poza Obszarem 
Metropolitalnym Warszawy 24% 

Targówek 3% Brak danych 2% 

Ursus 2%   

Tabela 5. Uczestnicy 22. Pikniku Naukowego spoza Warszawy i OMW według 
województwa. N=296 

Dolnośląskie 2% Podlaskie 4% 

Kujawsko-pomorskie 1% Pomorskie 2% 

Lubelskie 8% Śląskie 7% 

Lubuskie 1% Świętokrzyskie 4% 

Łódzkie 6% Warmińsko-mazurskie 2% 

Małopolskie 5% Wielkopolskie 5% 

Mazowieckie 49% Zachodniopomorskie 1% 

Opolskie 1% Brak danych 1% 

Podkarpackie 0%   
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 Warto zwrócić uwagę na tradycyjnie wysoki udział mieszkańców Pragi Południe wśród 
uczestników Pikniku Naukowego (16% spośród mieszkańców Warszawy obecnych na 
Pikniku), co jest związane z lokalizacją wydarzenia właśnie w tej dzielnicy. Mieszkańcy Woli 
i Ursynowa byli na Pikniku reprezentowani częściej niż wynika z udziału w tych dzielnic 
w ogólnej liczbie mieszkańców. Za to warszawiacy z odległych dzielnic, jak Włochy i Ursus byli 
najbardziej niedoreprezentowani. 

 Oczywiście na udział mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta w ogólnej liczbie 
uczestników Pikniku wpływ miało wiele czynników. Poza lokalizacją wydarzenia może to być 
liczba mieszkańców danej dzielnicy, ich przecięty wiek, czy poziom wykształcenia. 

Tabela 6. Uczestnicy 22. Pikniku Naukowego z Warszawy według dzielnicy. N=803 

 uczestnicy Pikniku mieszkańcy Warszawy 

Bemowo 5% 7% 

Białołęka 8% 7% 

Bielany 5% 8% 

Mokotów 11% 12% 

Ochota 6% 5% 

Praga Południe 16% 10% 

Praga Północ 6% 4% 

Rembertów 2% 1% 

Śródmieście 6% 7% 

Targówek 5% 7% 

Ursus 3% 9% 

Ursynów 7% 4% 

Wawer 3% 1% 

Wesoła 1% 2% 

Wilanów 2% 2% 

Włochy 2% 8% 

Wola 7% 3% 

Żoliborz 4% 9% 
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Wykres 3. Odwiedzający 22. Piknik Naukowy według wykształcenia/ obecnie 
realizowanej szkoły. N1=724 (osoby, które już zakończyły edukację), N2=486 (osoby 
uczące się) 

  

 

 Dwie piąte (39%) uczestników Pikniku to osoby uczące się. Odsetek ten wzrósł 
w porównaniu z 2017 rokiem o 9 punktów procentowych. Najliczniej reprezentowani byli 
uczniowie szkół podstawowych  (28%) i gimnazjów (29%). Uczniów szkół średnich było 20%, 
pomaturalnych 1%, natomiast pozostałe 21% to studenci. Nie zaskakuje, że Piknik najchętniej 
odwiedzają studenci nauk technicznych i przyrodniczych lub ścisłych, a także medycznych 
(razem 62% wszystkich studentów), jednak więcej niż co trzeci student - uczestnik Pikniku 
uczy się na kierunkach humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, czy artystycznych 
(38%). 

 Większość (61%) spośród uczestników 22. Pikniku Naukowego, którzy już ukończyli 
edukację, ma wykształcenie wyższe. Podobnie było w poprzednich latach i można założyć, że 
jest to związane z większym zainteresowaniem osób lepiej wykształconych nauką. Tak, jak 
w poprzednich latach wśród zwiedzających Piknik z wykształceniem wyższym więcej było 
takich, którzy legitymują się dyplomem studiów humanistycznych, społecznych czy 
ekonomicznych niż technicznych, przyrodniczych i ścisłych. Wskazuje to na zainteresowanie 
Piknikiem także wśród osób, których zawód i wykształcenie nie wiążą się bezpośrednio 
z prezentowanymi na nim dziedzinami nauki. 
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Tabela 7. Poziom wykształcenia uczestników Pikniku w poszczególnych latach. 

Wykształcenie 2015 
N=1000 

2016 
N=1007 

2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

Respondent 
zakończył 
edukację 

Wykształcenie poniżej 
średniego 4% 8% 5% 11% 

Wykształcenie 
średnie/policealne 18% 10% 19% 28% 

Wykształcenie wyższe 47% 41% 47% 57% 

Respondent nie 
zakończył 
edukacji 

Uczy się w szkole 
podstawowej 2% 3% 4% 28% 

Uczy się w gimnazjum 8% 16% 9% 29% 

Uczy się w szkole średniej 10% 9% 8% 20 
Uczy się w szkole 
zasadniczej zawodowej 0% 0% 0% 

0% 
 

Uczy się w szkole wyższej 11% 12% 9% 21% 

Brak danych 0% 2% 0% 2% 
  
  
 Co dziesiąty (10%) uczestnik Pikniku określił siebie jako naukowca lub osobę, której 

praca polega na prowadzeniu badań bądź rozwoju wiedzy i nowych technologii. Większość 
(60%) tak o sobie nie myśli, a pozostali nie pracują – uczą się lub pozostają na emeryturze. 

Wykres 4. Czy jest P. naukowcem lub P. praca polega na prowadzeniu badań lub 
rozwoju wiedzy i nowych technologii? N=1235 
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Zainteresowania uczestników oraz ich aktywność w sferze nauki 
w czasie wolnym i w pracy 

 Uczestników Pikniku zapytano o aktywności w czasie wolnym, które związane są 
w jakiś sposób z nauką. Chodziło o sprawdzenie, czy w Pikniku biorą udział osoby 
przypadkowe, czy też są to osoby na co dzień zainteresowane nauką. 

 85% odwiedzających Piknik przynajmniej kilka razy w roku ogląda w telewizji lub 
Internecie filmy lub programy o nauce, o prowadzeniu badań, o osiągnięciach naukowców. 
Jest to najpopularniejsza forma uczestnictwa w nauce. 

 Nieco rzadziej uczestnicy deklarują, że co najmniej kilka razu w roku czytają książki 
i czasopisma o nauce (72%) albo strony www i blogi o tematyce naukowej (69%). Programy 
o nauce Polskiego Radia cieszą się mniejszym zainteresowaniem – 55% nie słucha ich nigdy, 
a 34% robi to co najmniej kilka razy w roku (może być to związane z niesłuchaniem radia 
w ogóle lub nie słuchaniem Polskiego radia, a nie z brakiem zainteresowania programami 
o tematyce naukowej). 

 Prawie połowa (49%) odwiedzających Piknik samodzielnie robi różne rzeczy związane 
z nauką, jak obserwacja nieba przez teleskop czy różnego rodzaju eksperymenty. Nigdy się 
tym nie zajmuje co trzeci (32%) uczestnik wydarzenia. Do takich samodzielnych działań 
naukowych można zaliczyć też programowanie, którym co najmniej kilka razy w roku zajmuje 
się 36% uczestników Pikniku. 

 Jeśli chodzi o odwiedzanie różnego rodzaju placówek i imprez związanych z nauką, to 
połowa (49%) uczestników Pikniku chodzi do muzeów i centrów nauki przynajmniej kilka razy 
w roku, a tylko 4% nigdy nie było w takim miejscu. 

 38% zwiedzających Piknik chodzi regularnie, co najmniej kilka razy w roku, na imprezy 
takie, jak noc muzeów, piknik naukowy, czy festiwal nauki. 29% regularnie odwiedza zoo czy 
ogród botaniczny, a co czwarty (25%) chodzi na wykłady naukowe na uniwersytet lub 
politechnikę. 
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Wykres 5. Jak często robi P. poniższe rzeczy w swoim czasie wolnym? N=1235 
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 Co czwarty uczestnik Pikniku (26%) miał w ostatnim roku kontakt z jakimś badaczem 
lub naukowcem. Większość (72%) takiego kontaktu nie miała. Z naukowcami badani 
najczęściej kontaktują się w ramach studiów lub nauki w szkole, pracy, podczas wykładów 
i imprez związanych z nauką, wycieczek, w tym do CNK, a także dlatego, że albo sami są 
naukowcami, albo mają takie osoby wśród znajomych i rodziny. 

Wykres 6. Czy miała P. osobisty kontakt z jakimś naukowcem lub badaczem w ciągu 
ostatniego roku (wykład na żywo, kawiarnia naukowa, wizyta w instytucji naukowej czy 
laboratorium). N=1235 

 

Wykres 7. Przy jakiej okazji? N=1235 

 

  
 Osobisty kontakt z naukowcem lub badaczem w ciągu ostatniego roku najczęściej mieli 

uczestnicy Pikniku w wieku 19-24 lata – zazwyczaj w związku ze studiami oraz ci starsi niż 65 
lat – przy okazji wykładów otwartych. Wyższe wykształcenie zwiększa szanse na osobisty 
kontakt z naukowcem przy okazji pracy lub wśród znajomych. Nauka na studiach lub w szkole 
średniej daje natomiast większą szansę na osobisty kontakt z badaczami niż nauka 
w gimnazjum lub szkole podstawowej, gdzie zazwyczaj wystarcza kontakt z nauczycielem. 
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Wykres 8. Osobisty kontakt z naukowcem w zależności od charakterystyki społeczno-
demograficznej uczestników. N=1235 

 

  
 Prawie połowa (49%) zwiedzających 22. Piknik Naukowy odczuwa brak wiedzy 

w jakiejś dziedzinie i żałuje, że nie nauczyła się różnych rzeczy, kiedy był na to czas. Przy 
czym co piąty badany (20%) wskazuje konkretną dziedzinę wiedzy, a pozostali odczuwają żal 
o ogólnym charakterze. Co trzeci (30%) z uczestników Pikniku nie żałuje, że nie poznał 
dogłębnie jakieś dziedziny nauki lub nie nabył jakichś umiejętności. 
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Wykres 9. Czy odczuwa P. niekiedy brak wiedzy z jakiejś dziedziny, żałuje P., że nie 
nauczył(a) się P. różnych rzeczy wtedy, kiedy był na to czas? N=1235 

 
 Odsetek osób żałujących swojej niewiedzy znacząco zmniejszył się w porównaniu 

z poprzednimi badaniami. W stosunku do 2017 roku aż o 12 punktów procentowych, co ma 
zapewne związek z wyższym odsetkiem uczniów wśród respondentów w 2018 roku (osoby 
młodsze i jeszcze uczące się zdecydowanie rzadziej mają poczucie braku wiedzy). 

Tabela 8.  Odczuwanie braku wiedzy – porównanie z wynikami z poprzednich lat. 
 2015 

N=1000 
2016 

N=1007 
2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

Tak i dotyczy to konkretnej 
dziedziny/ dziedzin wiedzy 28% 22% 24% 20% 

Tak, ale jest to żal o 
charakterze ogólnym, nie 
dotyczy konkretnej 
dziedziny wiedzy 

36% 34% 37% 29% 

Nie 17% 24% 22% 30% 
Trudno powiedzieć 18% 18% 17% 18% 
Brak danych 1% 2% 1% 3% 

 

 Uczestnicy Pikniku w wieku powyżej 18 lat odczuwają brak wiedzy w jakiejś dziedzinie 
częściej niż osoby młodsze. Poczuciu braku wiedzy sprzyja wykształcenie – żałuje, że nie 
nauczyło się różnych rzeczy, kiedy był na to czas, 63% badanych z wyższym wykształceniem 
i 38% badanych z wykształceniem poniżej średniego. Co oczywiste braki w wiedzy częściej 
odczuwają osoby, które już zakończyły edukację (25%) niż uczące się (13%). 
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Wykres 10. Odczuwanie braku wiedzy w zależności od charakterystyki społeczno-
demograficznej uczestników. 

 

 Podobnie jak w poprzednich latach, dziedziną, w której respondenci najczęściej 
dostrzegają u siebie braki wiedzy i żałują, że nie poświęcili więcej czasu na nauczenie się jej, 
kiedy był na to czas, są nauki matematyczno-przyrodnicze (55%). Inne dziedziny wymieniane 
są znacznie rzadziej. 

 15% osób odczuwających braki wiedzy, wskazuje na informatykę, 12% na nauki 
społeczne i tyle samo na humanistyczne. Rzadziej wymieniane są: inżynieria (8%), medycyna 
(6%), sztuka (2%), rolnictwo (1%). Warto przy tym zauważyć, że respondenci z roku na rok 
częściej wymieniają informatykę: w 2016 roku 3%, w 2017 roku 12%, a obecnie już 15%. 
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Wykres 11. Z jakiej/ jakich? N=1235, respondent mógł wymienić kilka dziedzin 
  

 

 Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
uczestniczyli w Pikniku, zostali zapytani o uczęszczanie na zajęcia koła naukowego 
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, na zajęcia przygotowujące do egzaminów oraz 
zajęcia prowadzone na uczelniach. Okazuje się, że uczniowie najczęściej uczęszczają na 
dodatkowe zajęcia w szkole (zajęcia kół naukowych z poszczególnych przedmiotów) – 42% 
badanych bierze udział w takich zajęciach przynajmniej raz w miesiącu. Najrzadziej lub wcale, 
uczniowie uczęszczają na takie zajęcia jak programowanie i kodowanie poza szkołą oraz 
pozaszkolne zajęcia naukowe dla młodych (odpowiednio 80% oraz 79% nie uczęszcza wcale 
lub uczęszcza najwyżej kilka razy w roku). 
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Tabela 9. Jak często robisz poniższe rzeczy? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi przy 
każdym podpunkcie. N=494, Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych   

  
Nigdy 
albo 
rzadko 

Kilka 
razy w 
roku 

Raz lub 
dwa razy 
w 
miesiącu 

Raz w 
tygodniu 

Prawie 
codzien
nie 

Brak 
danych 

Chodzę w szkole na 
dodatkowe zajęcia koła 
naukowego matematycznego 
lub fizycznego, chemicznego, 
biologicznego, przyrodniczego 
lub komputerowego  

44% 14% 9% 27% 6% 0% 

Chodzę na zajęcia poza 
szkołą, które przygotowują do 
egzaminów lub pomagają 
mieć lepsze stopnie z 
matematyki lub przyrody 

51% 12% 10% 19% 7% 1% 

Chodzę na zajęcia naukowe 
dla młodych ludzi poza szkołą 
– na Uniwersytet Dziecięcy, 
zajęcia w bibliotece lub domu 
kultury lub jakiejś innej 
instytucji 

64% 15% 11% 7% 2% 1% 

Chodzę na dodatkowe zajęcia 
z programowania lub 
kodowania poza szkołą. 

72% 8% 6% 9% 4% 1% 

 
  
  

Stosunek uczestników Pikniku do szczepień obowiązkowych 
 Organizatorzy Pikniku Naukowego postanowili zapytać jego uczestników o stosunek 

do szczepień obowiązkowych, który można uznać za wskaźnik bardziej ogólnego stosunku do 
osiągnięć nauki. Okazuje się, że osoby odwiedzające Piknik zazwyczaj nie zgadzają się 
z argumentami przeciwników szczepień. 43% stwierdza, że zupełnie nie mają oni racji, 
a dalsze 16%, że raczej nie mają racji. Rację przeciwnikom szczepień przyznaje 18% 
badanych, w tym co dziesiąty (10%) zdecydowanie. 
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Wykres 12. Jaki jest P. stosunek do szczepień obowiązkowych? Czy zgadza się P. 
z argumentami osób, które są im przeciwne? N=1235 

 

 Stosunek do argumentów przeciwników obowiązkowych szczepień zmienia się wraz 
z wykształceniem – im jest ono wyższe, tym częściej badani się z nimi nie zgadzają. Dwie 
trzecie (67%) uczestników Pikniku, którzy ukończyli studia wyższe odrzuca je w porównaniu 
do 41% osób z wykształceniem poniżej średniego. 

 Kolejnym czynnikiem wpływającym na stosunek do szczepień jest wiek. Argumenty 
przeciwników szczepień nie trafiają do 73% badanych w wieku powyżej 65 lat oraz 69% 51-
65-latków, a jednocześnie nie zgadza się z nimi jedynie 48% dzieci do 15 roku życia i 59% 16-
18-latków. Mężczyźni (63%) są nieco bardziej krytyczni wobec racji przemawiających 
przeciwko szczepieniom niż kobiety (56%). 

 Warto zwrócić uwagę na fakt, że grupy rzadziej odrzucające argumenty anty-
szczepionkowców niekoniecznie się z nimi zgadzają. Na pytanie o słuszność szczepień 
obowiązkowych respondenci ci często odpowiadają „nie wiem” – 30% dzieci do 15 roku życia, 
33% badanych z wykształceniem poniżej średniego. 

 Osób, które zgadzają się z argumentami przeciwników obowiązkowych szczepień, 
najwięcej jest wśród uczestników Pikniku z wykształceniem średnim (27%) oraz uczących się 
w gimnazjach (23%) lub szkole średniej (26%). Wysoki wskaźnik poparcia dla ruchów anty-
szczepionkowych wśród uczniów (uczestniczących w Pikniku Naukowym, a więc potencjalnie 
zainteresowanych nauką) należy uznać za niepokojący, choć trzeba zaznaczyć, że wśród 
studentów spada on do 11%.   
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Wykres 13. Stosunek do szczepień obowiązkowych w zależności od charakterystyki 
społeczno-demograficznej uczestników. N=1235 
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Słuchanie Polskiego Radia 
 Dwóm trzecim (65%) odwiedzających 22. Piknik Naukowy przynajmniej zdarza się 

słuchać Polskiego Radia, jednak część (17%) robi to bardzo rzadko. Codziennych słuchaczy 
PR było wśród uczestników 19%, a kolejne 12% słucha go co najmniej raz w tygodniu. 
Polskiego Radia słuchają najczęściej osoby po 50 roku życia. Ponadto słuchalność PR rośnie 
wraz z wykształceniem 

 W porównaniu z 2017 rokiem odsetek codziennych słuchaczy Polskie Radia zmniejszył 
się o ponad 10%, jednocześnie jest on podobny do odsetka odnotowanego w 2016 roku. 

Wykres 14. Słuchanie Polskiego Radia przez uczestników 22. Pikniku Naukowego. 
N=1235 
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Wykres 15. Słuchanie Polskiego Radia przez uczestników 22. Pikniku Naukowego w 
zależności od charakterystyki społeczno-demograficznej uczestników. N=1235 

 

 

Nakłady rodzin uczestników Pikniku na edukację dzieci 
 Co czwarty uczestnik 22. Pikniku Naukowego jest opiekunem bądź rodzicem dziecka 

w wieku szkolnym lub przedszkolnym. 17% badanych deklaruje, że regularnie zawozi i odwozi 
dzieci z i na zajęcia dodatkowe.  
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Tabela 10. Ile godzin tygodniowo (przeciętnie) - zajmuje P. lub innej osobie z rodziny 
bądź spoza rodziny – zawożenie (ewentualnie prowadzenie) i czekanie na dziecko lub 
dzieci, gdy mają dodatkowe zajęcia? N=1235 

Podaje liczbę godzin poświęcanych na zawożenie/prowadzenie 
dziecka na dodatkowe zajęcia 

17% 

W ogóle nie zajmuje czasu (dziecko/ dzieci jeżdżą same, 
uczęszczają na dodatkowe zajęcia blisko domu itd.) 

7% 

Nie mam dziecka w wieku szkolnym tzn. uczęszczającego do 
szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej 

72% 

Brak odpowiedzi 4% 

  
 Zabieranie i odbieranie dzieci z dodatkowych aktywności zajmuje rodzicom lub 

opiekunom średnio 5 godzin w tygodniu. Tygodniowo, zgodnie z deklaracjami badanych, może 
zajmować nawet 30 godzin. 

Tabela 11. Ile godzin tygodniowo (przeciętnie) - zajmuje P. lub innej osobie z rodziny 
bądź spoza rodziny – zawożenie (ewentualnie prowadzenie) i czekanie na dziecko lub 
dzieci, gdy mają dodatkowe zajęcia? N=209 

 
Tygodniowo w godzinach 

Średnia Mediana Minimum Maximum Odchylenie 
standardowe 

Liczba godzin 5,3 4 0 30 4,71 

  
 W porównaniu z 2017 rokiem czas poświęcany na odwożenie dzieci na zajęcia wzrósł 

z 4,46 godziny do 5,3 godziny. 

Tabela 12. Zawożenie dzieci na zajęcia dodatkowe – porównanie.  
 2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

Średnia 4,46 5,3 
  
  
 Miesięcznie na edukacje dzieci rodzice przeznaczają średnio 500 zł, na jedno dziecko 

jest to średnio 361 zł. Wydatki na zajęcia dodatkowe to koszt minimum 50 zł miesięcznie,  
a maksymalnie nawet 2000 zł.  
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Tabela 13.  Ile wynoszą miesięcznie regularne nakłady P. rodziny na edukację dzieci: 
koszty zajęć dodatkowych (np. sport, muzyka, programowanie, taniec), czesne, nauki 
języków itp. N=231, N=228 (osoby posiadające dzieci, które udzieliły odpowiedzi na 
pytanie, nie uwzględniono braków danych) 

 
Miesięcznie w PLN 

Średnia Mediana Minimum Maximum Odchylenie 
standardowe 

miesięczne nakłady na 
edukację dzieci 500,5 400 50 2000 407,79 

miesięczne nakłady na 
edukację w przeliczeniu na 
jedno dziecko 

360,9 250 40 2000 336,2 

  
 41% rodziców na edukację dzieci przeznacza miesięcznie od 150 do 500 zł. 10% 

wydaje mniej niż 150 złotych, a co piąty (19%) rodzic miesięcznie na edukację dzieci 
przeznacza powyżej 500 zł. 

Wykres 16. Ile wynoszą miesięcznie regularne nakłady P. rodziny na edukację dzieci: 
koszty zajęć dodatkowych (np. sport, muzyka, programowanie, taniec), czesne, nauki 
języków itp. N=309 

 

  

Odwiedzanie Centrum Nauki Kopernik 
 Zdecydowana większość (75%) uczestników Pikniku Naukowego odwiedziła wcześniej 

Centrum Nauki Kopernik. Odsetek odwiedzających to wydarzenie, którzy byli w CNK, rośnie 
z roku na rok – od 66% w 2015 roku do 75% obecnie, co ma zapewne związek z tym, że 
Centrum działa od 2010 roku i z czasem coraz więcej osób ma szansę je odwiedzić. 

 W CNK najczęściej byli uczestnicy Pikniku w wieku 10-15 lat (84%) i 16-18 lat (87%). 
Mieszkańcy Warszawy i OMW (79%) częściej odwiedzili Centrum Nauki Kopernik od osób 
mieszkających w innych rejonach (66%).  
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Wykres 17. Ile razy był(a) P. 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.? N=1235 

 

 Wśród uczestników Pikniku rośnie nie tylko odsetek osób, które odwiedziły CNK, ale 
także tych, które odwiedziły je więcej niż raz. Pomiędzy 2014 a 2018 rokiem odsetek 
zwiedzających Piknik Naukowy, którzy byli więcej niż raz w Centrum, wzrósł o 23 punkty 
procentowe. Z 34% do 23% spadł natomiast odsetek osób, które nigdy nie były w CNK. 

Tabela 14. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik – porównanie. 

 2015 
N=1000 

2016 
N=1007 

2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

Byłem 59% 55% 62% 75% 

Nie pamiętam, byłem wiele razy 7% 15% 12% 23% 

Nigdy nie byłem 34% 28% 26% 23% 

Brak odpowiedzi 0% 2% 0% 2% 
 

Tabela 15. Ilość wizyt w Centrum Nauki Kopernik – porównanie. 
 2014 

N=1000 
2015 

N=1000 
2016 

N=1007 
2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

1 raz 24% 23% 17% 18% 14% 

Więcej niż raz, w tym: 29% 35% 38% 42% 52% 

2 razy 13% 17% 16% 16% 12% 

3 razy 9% 18% 11% 12% 9% 

4 i więcej razy 8% 8% 11% 12% 17% 
 

 Co piąty (19%) odwiedzający Piknik, który był kiedykolwiek w CNK, ostatni raz 
odwiedził je w tym roku. Najwięcej, bo 32% ostatnio było tam w zeszłym roku, 15% w 2016 
roku, a 18% w latach 2010-2015. 
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Wykres 18. Jeśli był(a) P. w Centrum Nauki Kopernik, proszę napisać w którym roku 
był(a) P. ostatni raz. N=825 

 

 Uczestnicy Pikniku częściej po prostu odwiedzają CNK niż biorą udział w wydarzeniach 
przez nie organizowanych. Co dziesiąty (10%) badany uczestniczył w Wieczorach dla 
Dorosłych i tyle samo w FameLab. Siedmiu na dziesięciu zwiedzających Piknik brało udział w: 
Festiwalu Przemiany, Drogach do Życia lub Laboratorium Wrażliwości. 

Wykres 19. Czy uczestniczył P. w następujących wydarzeniach, organizowanych przez 
CNK: N=1235 

 

 Ponad połowa (53%) uczestników Pikniku Naukowego szuka informacji na stronie 
Centrum Nauki Kopernik co najmniej raz w roku, a 46% badanych na stronę CNK nigdy nie 
zagląda. 

 Co piąty (21%) odwiedzający Piknik odwiedza stronę CNK raz w roku, a co czwarty 
(24%) kilka razy w roku. 7% ankietowanych poszukuje tam informacji raz lub dwa razy 
w miesiącu, a co setny (1%) raz w tygodniu lub częściej. 
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Wykres 20. Jak często szuka P. informacji na stronie internetowej Centrum Nauki 
Kopernik? N=1235 

 

 W zeszłorocznym badaniu 40% uczestników Pikniku zadeklarowało korzystanie ze 
strony internetowej CNK częściej niż raz w roku. Odsetek ten spadł obecnie do 32%. 

Tabela 16. Jak często szuka P. informacji na stronie internetowej Centrum Nauki 
Kopernik? 

 2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

Nidy albo rzadko (raz w roku) 60% 67% 

Kilka razy w roku 32% 24% 

Raz lub dwa razy w miesiącu 6% 7% 

Co najmniej raz w tygodniu 2% 1% 

Brak danych 0% 2% 
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4. Uczestnictwo w 22. Pikniku Naukowym 

Uczestnictwo we wcześniejszych Piknikach Naukowych 
 W 2018 roku niemal połowa uczestników (49%) 22. Pikniku Naukowego brało udział 

w tym wydarzeniu po raz pierwszy. Co siódma osoba uczestnicząca (14%) w Pikniku była tam 
po raz drugi, podobny odsetek respondentów (13%) uczestniczył po raz trzeci. W 2018 roku 
7% uczestników Pikniku brało udział po raz czwarty. Co dziewiąty badany (11%) uczestniczył 
w wydarzeniu częściej (5 razy i więcej). 

Wykres 21. Czy to jest pierwszy Piknik Naukowy w którym P. uczestniczy? N=1235 

 
  
 Również w poprzednich latach (2016 i 2017), podobnie jak w 2018 roku, mniej więcej 

połowa odwiedzających Piknik uczestniczyła w nim po raz pierwszy, a połowa kolejny raz. 

Tabela 17. Uczestnictwo w Piknikach Naukowych – porównanie. 

 2015 
N=1000 

2016 
N=1007 

2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

Pierwszy 60% 50% 48% 49% 

Drugi 16% 18% 15% 14% 

Trzeci 10% 16% 14% 13% 

Czwarty 5% 7% 8% 7% 

Piąty i więcej 8% 9% 15% 11% 

Brak danych 1% 1% 0% 6% 
  
 Po raz pierwszy w Pikniku Naukowym częściej od przedstawicieli pozostałych grup 

wiekowych brały udział osoby w wieku 19-34 lata. Osoby zamieszkałe na terenie Warszawy 
lub Obszaru Metropolitalnego Warszawy częściej miały okazję uczestniczyć w Pikniku 
Naukowym od mieszkających dalej, dla których częściej była to pierwsza wizyta na tej 
imprezie. 
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Wykres 22. Uczestnictwo we wcześniejszych Piknikach w zależności od charakterystyki 
społeczno-demograficznej uczestników. N=1235 

 

Motywacje uczestnictwa w Pikniku 
 Uczestnicy 22. Pikniku Naukowego deklarują, że przyszli na to wydarzenie przede 

wszystkim dlatego, że to fajny sposób spędzania wolnego czasu (56%), a także dlatego, że 
poszukują czegoś ciekawego, pobudzającego do myślenia (49%). 

 Prawie co trzeci (29%) odwiedzający Piknik chciał dowiedzieć się, co nowego dzieje 
się w nauce, a podobny odsetek (28%) uczestników chciał dowiedzieć się czegoś więcej 
o rzeczach, które go interesują lub są jego pasją. Co piąty (21%) zwiedzający chciał 
zainteresować swoje dzieci nauką. 

 Rzadziej wymieniane są takie motywacje, jak kontynuacja tradycji chodzenia na Piknik 
(16%), chęć obejrzenia stadionu PGE Narodowy (13%), chęć poczucia energii ludzi (11%), 
zachęta ze strony dzieci (10%), zainteresowania zawodowe (9%) i to że wypada chodzić na 
Piknik (5%). Tylko 3% odwiedzających znalazła się na Pikniku przypadkowo. 
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Wykres 23. Co najbardziej  zmotywowało P. do przyjścia  na tegoroczny Piknik? N=1235, 
respondenci mogli zaznaczyć do 3 odpowiedzi. 

 
 Tegoroczne motywacje do uczestnictwa w Pikniku nie różnią się znacząco od 

zeszłorocznych. Piknik jako fajny sposób spędzania wolnego czasu i poszukiwanie czegoś 
ciekawego, podobnie jak w 2017 roku, znajdują się na dwóch pierwszych miejscach, choć 
zmieniła się ich kolejność. 

 W porównaniu do 21. Pikniku rzadziej wymieniana jest jako motywacja do odwiedzenia 
imprezy chęć zainteresowania dziecka nauką (spadek z 31% do 21%), co ma związek ze 
zmniejszeniem się udziału rodziców z dziećmi wśród zwiedzających. 
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Tabela 18.  Motywacje do przyjścia na piknik– porównanie. 
 2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

To fajny sposób spędzania wolnego czasu 42% 56% 

Poszukiwanie czegoś ciekawego, pobudzającego do myślenia 49% 49% 

Chciałe(a)m dowiedzieć się, co nowego dzieje się w nauce 26% 29% 

Chciałe(a)m dowiedzieć się czegoś więcej o rzeczach, które mnie 
interesują lub są moją pasją 28% 28% 

Chciałe(a)m zainteresować dziecko/dzieci nauką 31% 21% 

Kontynuuję tradycję chodzenia na Piknik 18% 16% 

Chciałe(a)m zobaczyć PGE Narodowy 10% 13% 

Chciałe(a)m poczuć energię ludzi na Pikniku, naładować baterie 8% 11% 

Dzieci chciały tu przyjść 9% 10% 

To spójne z moimi zainteresowaniami zawodowymi – jestem 
naukowcem 7% 9% 

Po prostu trzeba/ wypada chodzić na Piknik 4% 5% 

Nie planowałe(a)m przyjścia na Piknik, jestem tu przypadkowo 2% 3% 

  
  

Uczestnictwo w Pikniku w towarzystwie innych osób 
 Największa grupa zwiedzających (32%) przyszła na Piknik ze znajomymi. Co czwarty 

(25%) przyszedł z dziećmi, 14% z partnerem lub partnerką, a 12% ze współmałżonkiem. Duża 
grupa uczestników Pikniku to dzieci, które przyszły na imprezę z matką (9%), z ojcem (8%) lub 
z obojgiem rodziców (4%). 9% badanych deklaruje, że na to wydarzenie przyszli sami, a 8%, 
że z rodzeństwem. 
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Wykres 24. Z kim P. przyszedł/przyszła na Piknik Naukowy? N=1235 

 
 W porównaniu do 2017 roku wzrósł wśród uczestników udział osób, które na Piknik 

przyszły ze znajomymi, a spadł takich, które przyszły z rodzinami: dziećmi, czy 
współmałżonkiem. Podobnie było w 2016 roku, podczas gdy w 2015 roku wśród 
zwiedzających było więcej rodzin. 

Tabela 19. Osoby z którymi respondent przyszedł – porównanie z poprzednimi latami. 
 2015 

N=1000 
2016 

N=1007 
2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

Ze współmałżonkiem (mężem/żoną) 20% 16% 22% 12% 

Z partnerką/ partnerem 17% 12% 10% 14% 

Z ojcem 4% 4% 7% 8% 

Z matką 4% 6% 7% 9% 

Łącznie z obojgiem rodziców 2% 2% 4% 4% 

Z dzieckiem/dziećmi 30% 27% 36% 25% 

Z rodzeństwem (bratem/siostrą) 7% 9% 8% 8% 

Z dalszą rodzina (ciocie, wujkowie itp.) 3% 4% 4% 2% 

Ze znajomymi (koleżankami/kolegami) 24% 30% 21% 32% 
Z kimś innym 4% 2% 3% 4% 
Przyszedł sam 13% 14% 13% 9% 
Brak odpowiedzi - 2% - 2% 
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 Ponad sześciu na dziesięciu badanych (62%) oszacowało, że na Pikniku Naukowym 
znalazło się od 1 do 10 ich znajomych, przy czym co czwarty twierdził, że mógłby spotkać 
podczas wydarzenia od 1 do 3 osób.  O większej liczbie znajomych (powyżej 10 osób) 
wspomniało 13% respondentów. Co ósmy uczestnik Pikniku (12%) nie sądzi, by jego znajomi 
byli obecni na Pikniku. Najczęściej respondenci wskazywali, że na terenie Pikniku znajduje się 
10 znajomych.  

 Liczba znajomych obecnych na Pikniku była w tym roku szacowana przez uczestników 
tak samo, jak w poprzednim – średnio na 10. 

Wykres 25.  Jak P. myśli, ilu P. znajomych jest dzisiaj na Pikniku Naukowym? N=1235 

 

Tabela 20.  Jak P. myśli, ilu P. znajomych jest dzisiaj na Pikniku Naukowym?– 
porównanie. 

 2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

Średnia 10,6 10,4 

Mediana 6 5 

Modalna 10 10 

Odchylenie standardowe 13,303 32,85 
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Osobisty kontakt z naukowcami podczas Pikniku 
 Dwie trzecie (63%) uczestników Pikniku rozmawiało w jego trakcie osobiście z którymś 

z naukowców lub popularyzatorów nauki prezentujących jakieś zjawiska czy doświadczenia, 
przy czym co czwarty (25%) z jedną taką osobą, a 38% z więcej niż jedną. 

 Przed rokiem zwiedzający byli pod tym względem bardziej aktywni i osobiście 
z naukowcami rozmawiało 71%, natomiast w 2016 i 2015 rozmawiających z naukowcami było 
mniej niż w tym roku (odpowiednio 59% i 50%). 

Wykres 26. Czy na Pikniku rozmawiał(a) P. osobiście z którymś 
z naukowców/popularyzatorów nauki prezentujących jakieś zjawiska czy 
doświadczenia? Zadawał(a) jemu/im jakieś pytania? N=1235 

 

Tabela 21. Osobista rozmowa z naukowcem – porównanie wyników dla kolejnych lat. 
 2015 

N=1000 
2016 

N=1007 
2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

Tak, z jednym naukowcem/ 
popularyzatorem nauki 18% 21% 25% 25% 

Tak, z więcej niż jednym 
naukowcem/popularyzatorem 
nauki 

32% 38% 46% 38% 

Nie, z żadnym 48% 40% 28% 36% 

Brak danych 1% 1% 0% 1% 

 

 Osobiście z naukowcem podczas Pikniku najczęściej rozmawiali uczestnicy w wieku 
16-18 lat (69%), a także 51-65 lat (73%). Nieco chętniej niż inni na osobisty kontakt 
z badaczem decydowali się goście Pikniku z wyższym wykształceniem (69%) oraz uczący się 
w szkołach średnich (77%). 
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Wykres 27. Osobista rozmowa z naukowcem w zależności od charakterystyki 
społeczno-demograficznej uczestników. N=1235 

 

 Nie wszystkim odwiedzającym 22. Piknik Naukowy, którzy z naukowcem, czy 
badaczem chcieli porozmawiać, to się udało. 14% napotkało takie stanowiska, gdzie ze 
względu na tłok nie mieli możliwości osobistej rozmowy. 
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Wykres 28. Czy na Pikniku było takie stanowisko (stoisko) na którym, mimo chęci, nie 
mógł(mogła) P. porozmawiać z naukowcem, popularyzatorem nauki czy badaczem ze 
względu na tłok? N=1235 

 

 Być może ze względu na mniejszą liczbę uczestników lub lepszą organizację 
stanowisk, w porównaniu z poprzednim Piknikiem odsetek zwiedzających, którym nie udało 
się osobiście porozmawiać z naukowcem, zmniejszył się o jedną trzecią (z 21% do 14%). 

Tabela 22. Brak możliwości rozmowy z naukowcem – porównanie.  
 2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

Tak 21% 5% 

Nie 76% 89% 

Inna odpowiedź 3% 3% 

Brak danych 0% 3% 
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Wykres 29. Brak możliwości porozmawiania z naukowcem w zależności od 
charakterystyki społeczno-demograficznej uczestników. N=1235 

  

 

 

Długość zwiedzania Pikniku  
 Czas pobytu zwiedzających na Pikniku, średnio 2 godziny i 53 minuty, kształtował się 

podobnie, jak w poprzednich latach. Najczęściej uczestnicy spędzali na terenie imprezy od 1 
do 3 godzin. Co trzeci (31%) odwiedzający spędził tam ponad 3 godziny, a jedynie 6% poniżej 
godziny. 
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Tabela 23. Czas pobytu na Pikniku w godzinach. N=1235 

 2015 
N=1000 

2016 
N=1007 

2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

do godziny 5% 11% 5% 6% 

powyżej 1 godziny do 2 godzin 23% 27% 25% 24% 

powyżej 2 godzin do 3 godzin 33% 27% 28% 25% 

powyżej 3 godzin do 4 godzin 19% 14% 20% 14% 

powyżej 4 godzin 19% 18% 23% 17% 

braki danych - 3% - 13% 

  

Tabela 24. Czas pobytu na Pikniku w godzinach. N=1235 
 2015 

N=1000 
2016 

N=1007 
2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

Średnia 2:57 2:43 3:02 2:53 

Mediana 2:40 2:25 2:50 2:30 

Modalna 2:00 2:00 3:00 2:00 

Odchylenie standardowe 1:27 1:33 1:27 1:35 
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5. Ewaluacja 22. Pikniku Naukowego 

Ocena program 22. Pikniku Naukowego 
 Więcej niż co trzeci (36%) zwiedzający uznał program tegorocznego Pikniku 

Naukowego za bardzo interesujący, a dalsze 39% za dość interesujący. Dla 17% uczestników 
część programu była interesująca, a część nieinteresująca. Tylko 3% odwiedzających uznało 
go za mało interesujący, a zaledwie co setny (1%) za w ogóle nieinteresujący. 

 Oceny programu tegorocznego Pikniku są nieco gorsze niż w przypadku 21. Pikniku 
(2017 rok), którego program 43% badanych oceniło jako bardzo interesujący, a kolejne 40% 
jako dość interesujący.  

 Program 22. Pikniku oceniany jest natomiast w sposób zbliżony do programu 20. 
Pikniku (2016 rok) i lepiej niż w przypadku 19. Pikniku (2015 rok). 

Wykres 30. Jak ogólnie ocenia P. program tegorocznego Pikniku? N=1235 
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Tabela 25. Ogólna ocena programu Pikniku – porównanie z wynikami z poprzednich lat. 
 2015 

N=1000 
2016 

N=1007 
2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

Bardzo interesujący 30% 38% 43% 36% 

Dosyć Interesujący 42% 40% 40% 39% 

Część programu była interesująca,  
część nieinteresująca 22% 17% 14% 17% 

Mało interesujący 3% 2% 2% 3% 

W ogóle nieinteresujący 1% 0% 0% 1% 

Trudno powiedzieć 3% 2% 2% 3% 

Brak danych 0% 1% 0% 1% 

 

 Kobiety (41%) częściej niż mężczyźni (31%) oceniły program Pikniku jako bardzo 
interesujący. Im uczestnicy starsi tym program bardziej się im podobał – od 26% odpowiedzi 
„bardzo interesujący” wśród 16-18-latków do 53% wśród respondentów powyżej 65 roku życia. 
Wyjątkiem są najmłodsi goście imprezy – 34% z nich uznało jej program za bardzo 
interesujący. 

 Osoby, które zakończyły edukację (40%), częściej od jeszcze uczących się (30%) 
oceniają program Pikniku jako bardzo interesujący, choć wyjątkiem są tutaj uczniowie szkół 
podstawowych (39%). 
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Wykres 31. Ogólna ocena programu Pikniku – w zależności od charakterystyki 
społeczno-demograficznej respondentów. N=1235 
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Ocena poszczególnych ścieżek tematycznych i metod 
prezentacji wiedzy 

 Najwięcej zwiedzających zapamiętało z Pikniku ścieżkę Ludzie w ruchu: 
społeczeństwo i transport (90%). Ścieżkę Świat w ruchu: atom, planeta, kosmos widziało 83% 
uczestników Pikniku. Ścieżkę Ciało w  ruchu potrafiło ocenić 79% odwiedzających, a Maszyna 
w ruchu: manipulatory, roboty, pojazdy 73%.  

 43% badanych oceniało, a więc można założyć, że widziało, wszystkie cztery dostępne 
ścieżki tematyczne, a dalsze 37% trzy ścieżki. 12% uczestników Pikniku oceniało dwie ścieżki, 
a 4% tylko jedną. 

  

Wykres 32. A jaka tematyka na tegorocznym Pikniku najbardziej P. zainteresowała, 
poświęcił(a) jej P. najwięcej czasu? N=1235 

  

 
 Najwyższą średnią ocenę spośród czterech ścieżek tematycznych dostępnych na 22. 

Pikniku Naukowym uzyskały Maszyna w ruchu i Ciało w ruchu – 3,8 punktu na skali, na której 
minimalny wyniki to 1, a maksymalny to 5. Odpowiednio 48% i 45% osób, które widziały te 
ścieżki, uznało je za najbardziej interesujące, a jedynie 23% i 21% ścieżki te nie 
zainteresowały. 

 Nieznacznie gorzej oceniona została przez zwiedzających ścieżka Świat w ruchu – 3,6 
punktu, przy czym aż 46% uznało ją za najbardziej interesującą, a 25% nie zainteresowała. 
Najniższe noty uzyskała ścieżka Ludzie w ruchu – 3,4 punktu, która okazała się najbardziej 
interesująca dla 35% uczestników Pikniku, a nie zainteresowała 30% z nich. 

 



45 
 

 

Tabela 26. A jaka tematyka na tegorocznym Pikniku najbardziej P. zainteresowała, 
poświęcił(a) jej P. najwięcej czasu? Wyniki dla osób, które widziały daną ścieżkę 
tematyczną. 

 Świat w ruchu: 
atom, planeta, 

kosmos 
N=1021 

Ludzie w ruchu: 
społeczeństwo i 

transport 
N=1117 

Maszyna w ruchu: 
manipulatory, roboty, 

pojazdy 
N=905 

Ciało w 
ruchu 
N=974 

Ta tematyka mnie w 
ogóle nie 
zainteresowała 

19% 22% 16% 16% 

Ta tematyka mnie 
raczej nie interesowała 6% 8% 7% 5% 

Ani mnie 
zainteresowała, ani nie 
zainteresowała 

10% 13% 9% 10% 

Dosyć mnie 
zainteresowała 16% 18% 17% 20% 

Najbardziej mnie 
zainteresowała 46% 35% 48% 45% 

Brak danych 3% 5% 3% 5% 

Średnia ocena 3,6 3,4 3,8 3,8 

  
 Spośród zastosowanych na tegorocznym Pikniku metod prezentacji wiedzy i osiągnięć 

nauki najwięcej zwiedzających widziało eksperymenty do samodzielnego przeprowadzenia 
(91%), eksperymenty, których rezultat można zabrać do domu (89%), a także prezentacje 
w wirtualnej rzeczywistości (82%) i quizy z nagrodami (80%). Mniej uczestników zetknęło się 
podczas Pikniku z kolorowankami (71%), pokazami badań za pomocą smartfonów (68%), 
naukoteką (60%) i maszyną Goldberga (50%). 
  



46 
 

Wykres 33. Które metody prezentacji wiedzy, osiągnięć nauki, stosowane na 
tegorocznym Pikniku, uważa P. za najbardziej wartościowe, zachęcające do poszerzenia 
własnej wiedzy? N=1235 

 

  
 Za najbardziej wartościowe metody prezentacji wiedzy i osiągnięć nauki uczestnicy 22. 

Pikniku Naukowego uznali eksperymenty do samodzielnego przeprowadzenia i eksperymenty, 
których rezultat można zabrać do domu. Zostały one ocenione na 4,3 punktu na 5-punktowej 
skali, na której 1 oznacza bezwartościowe, a 5 najbardziej wartościowe. Odpowiednio 53% 
i 50% osób, które je widziały, uznało je za najbardziej wartościowe, a za bezwartościowe 
jedynie 1% i 2%. 

 Prezentacje w wirtualnej rzeczywistości zostały ocenione na 3,9, quizy z nagrodami na 
3,7, a maszyna Goldberga 3,6 punktu. Tylko nieco niżej uczestnicy ocenili pokazy badań za 
pomocą smartfonów – 3,5 punktu i Naukotekę – 3,4. Za najmniej wartościową metodę 
prezentacji wiedzy zwiedzający Piknik uznali kolorowanki. Średnio otrzymały jedynie 2,8 
punktu, przy czym 21% osób, które je widziały, stwierdziło, że były bezwartościowe, a tylko 
13%, że najbardziej wartościowe. 
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Tabela 27. Które metody prezentacji wiedzy, osiągnięć nauki, stosowane na 
tegorocznym Pikniku, uważa P. za najbardziej wartościowe, zachęcające do poszerzenia 
własnej wiedzy? Wyniki dla osób, które widziały daną metodę. 

 
Bezwartościowe, 

nie zachęcające do 
poszerzania własnej 

wiedzy 

2 3 4 

Najbardziej 
wartościowe, 

zachęcające do 
poszerzania 

własnej wiedzy 

Brak 
danych 

Średnia 
ocena 

Maszyna Goldberga 
N=614 4% 11% 20% 33% 18% 14% 3,6 

Naukoteka N=745 5% 12% 26% 28% 15% 14% 3,4 

Pokazy badań za 
pomocą smartfonów 
N=838 

5% 11% 24% 33% 17% 10% 3,5 

Quizy z nagrodami 
N=984 5% 11% 18% 32% 26% 8% 3,7 

Prezentacje w 
wirtualnej 
rzeczywistości 
N=1017 

3% 8% 14% 35% 32% 8% 3,9 

Kolorowanki N=876 21% 18% 16% 19% 13% 12% 2,8 

Eksperymenty do 
samodzielnego 
przeprowadzenia 
N=1124 

1% 3% 13% 26% 53% 4% 4,3 

Eksperymenty, 
których rezultat 
można zabrać do 
domu N=1098 

2% 4% 9% 29% 50% 6% 4,3 

  
 Uczestników 22. Pikniku Naukowego najbardziej zainteresowała tematyka związana 

ze ścieżkami tematycznymi Pikniku. Świat w ruchu: atom, planeta, kosmos był to temat, który 
podobał się niemal co trzeciemu odwiedzającemu (31%). W tym obszarze najbardziej 
interesujące okazały się zagadnienia dotyczące astronomii, fizyki oraz chemii. Nieco rzadziej 
badani zainteresowani byli obszarem Ciało w ruchu (19%), w tym kwestiami biologicznymi, 
medycznymi, tymi związanymi z budową ludzkiego organizmu oraz fizjoterapią i dietetyką. Dla 
16% respondentów interesująca okazała się tematyka Maszyny w ruchu: manipulatory, roboty, 
pojazdy, przy czym najbardziej w tym obszarze uwagę uczestników przyciągnęły roboty. 
Ludzie w ruchu: społeczeństwo i transport to ścieżka tematyczna, która rzadziej była 
wymieniana przez badanych jako ta, która najbardziej ich zainteresowała. 

 Pozostałe tematy, które zostały wymienione w badaniu jako interesujące, a nie wiązały 
się bezpośrednio z głównymi zagadnieniami, to m.in.: archeologia, historia, etnografia, Lasy 
Państwowe, przyroda i ekologia, a także ogólnie: doświadczenia i eksperymenty. 
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Wykres 34. Jaki temat najbardziej zainteresował P. na całym Pikniku? N=1235 

 
  

Opinie na temat 22. Pikniku Naukowego 
 Ponad dwie trzecie (70%) zwiedzających zgadza się, że Piknik jest wyjątkową imprezą 

popularyzującą naukę i nic go nie zastąpi. Jeszcze więcej, bo ponad trzy czwarte (77%) 
uczestników uważa Piknik Naukowy za imprezę cieszącą się zasłużoną popularnością. Z tymi 
opiniami nie zgadza się zaledwie 12% i 7% ankietowanych. 

 Nieco mniej niż co czwarty (23%) odwiedzający zgadza się, że Piknik jest za mało 
naukowy, a za bardzo przypomina festyn. Z opinią tą nie zgadza się jednak aż 60% pytanych. 

 Według co trzeciego (33%) uczestnika na Pikniku jest za dużo instytucji i wystawców, 
dla których jest to tylko forma reklamy. 40% ankietowanych nie zgadza się z takim 
stwierdzeniem, a 22% nie ma zdania. 
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Wykres 35. W jakim stopniu zgadza się P. z następującymi opiniami nt. Pikniku? N=1235 

 

  
 W porównaniu z 2017 rokiem nieco więcej uczestników Pikniku uważa obecnie, że nic 

go nie zastąpi (70% w porównaniu do 66%), a znacznie więcej, że wydarzenie cieszy się 
zasłużoną popularnością (77% w porównaniu do 66%). Natomiast w latach 2015 i 2016 
zwiedzający Piknik jeszcze częściej niż w 2018 roku podzielali obie opinie. 

 Odsetek badanych uważających, że Piknik jest za mało naukowy, był zbliżony 
w kolejnych latach: 2015 – 26%, 2016 – 19%, 2017 – 26% i 2018 – 23%. Podobnie odsetek 
uczestników przekonanych, że za dużo jest na Pikniku wystawców, dla których jest on formą 
reklamy: 2015 – 35%, 2016 – 31%, 2017 – 31% i 2018 – 33%. 

Tabela 28. Opinie na temat Pikniku, średnia ocena - porównanie 
Oceny na skali od 1 – zdecydowanie 
nie zgadzam się z tym stwierdzeniem 
do 5 – zdecydowanie się z tym 
zgadzam 

2015 
N=1000 

2016 
N=1007 

2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

średnia 

Piknik jest wyjątkową imprezą 
popularyzującą naukę, nic go nie zastąpi 

4,12 4,31 3,84 4,0 

Piknik cieszy się zasłużoną popularnością 4,34 4,47 3,85 4,2 

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

3,03 2,82 2,82 2,9 

Piknik jest za mało naukowy - za bardzo 
przypomina festyn 

2,61 2,27 2,47 2,3 
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Ocena organizacji 22. Pikniku Naukowego 
 Ogólnie rzecz biorąc organizacja 22. Pikniku Naukowego oceniana jest dobrze. 

Najlepiej ocenianym przez zwiedzających aspektem organizacyjnym jest zlokalizowanie 
Pikniku na PGE Narodowym. Dobrze ocenia tę decyzję 87% uczestników – bardzo dobrze 
69%, a raczej dobrze 18%. 

 Ponad trzy czwarte (78%) uczestników dobrze ocenia łatwość przemieszczania się po 
terenie Pikniku. Tyle samo badanych zadowolone jest ze sposobu usytuowania stanowisk. 
69% zwiedzających dobrze oceniło dostępność toalet, a 67% informację o tym, co można 
zobaczyć na poszczególnych stanowiskach. 

 Głosów krytycznych jest stosunkowo niewiele. Najczęściej pojawiają się w odniesieniu 
do informacji, którą źle lub bardzo źle oceniło 13% odwiedzających Piknik. Dostępność toalet 
była niewystarczająca zdaniem co dziesiątego (10%) uczestnika. 7% badanych było 
niezadowolonych ze sposobu usytuowania stanowisk, 6% z łatwości przemieszczania się po 
Pikniku, a jedynie 4% z lokalizacji na PGE Narodowym. 

Wykres 36. A jak ocenia P. organizację tegorocznego Pikniku Naukowego? N=1235 

 

  
 W 2017 roku poszczególne aspekty organizacji Pikniku były oceniane jeszcze lepiej, 

przy czym najbardziej wzrosła liczba głosów krytycznych pod adresem informacji (z 8% do 
13%) i dostępności toalet (z 6% do 10%). 
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Tabela 29. Opinie na temat organizacji pikniku – porównanie. 
Oceny na skali od 1 – zdecydowanie 
nie zgadzam się z tym stwierdzeniem 
do 5 – zdecydowanie się z tym 
zgadzam 

2015 
N=1000 

2016 
N=1007 

2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

średnia 

Zlokalizowanie Pikniku na Stadionie 
Narodowym 

4,56 4,66 4,64 4,5 

Dostępność toalet 4,09 4,08 4,18 4,0 

Sposób usytuowania stanowisk 
(namiotów) 

4,10 4,28 4,25 4,1 

Informacja o tym, co można zobaczyć 
na poszczególnych stanowiskach 

3,78 3,93 4,02 3,8 

Łatwość przemieszczania się po terenie 
Pikniku 

3,94 4,23 4,13 4,2 

 

 Zdecydowana większość (78%) uczestników Pikniku nie potrafi wskazać niczego, co 
by im przeszkadzało lub nie podobało się w jego organizacji. Co piąty (19%) zwiedzający 
potrafi wymienić takie rzeczy. Wynik ten jest bardzo zbliżony do uzyskanego w dwóch 
poprzednich latach. 

Wykres 37. A czy było coś, co P. przeszkadzało? Co najbardziej nie podobało się P. w 
organizacji tegorocznego Pikniku? N=1235 

 

Tabela 30. Czy coś przeszkadzało – porównanie wyników dla poszczególnych lat. 
 2016 

N=1007 
2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

Nic mi nie przeszkadzało 75% 75% 78% 
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Wykres 38. Czy coś przeszkadzało – w zależności od charakterystyki społeczno-
demograficznej uczestników. N=1235 

 

  
 Tak, jak w poprzednich latach zwiedzającym najbardziej przeszkadzał tłok (dzikie 

tłumy, tłok przy wejściach, za dużo dzieci, piknik powinien trwać 2 dni), który wymieniło 6% 
uczestników Pikniku. 4% badanych wypowiedziało się krytycznie na temat infrastruktury 
(kolejki do toalet, brak ławek, bariery architektoniczne, drogie jedzenie itd.) – również w 2016 
i 2017 roku odpowiedź ta znalazła się na drugim miejscu. 

 Podczas 22. Pikniku pojawił się nowy czynnik przeszkadzający w zwiedzaniu – upał 
(3% wskazań), jednak jest on niezależny od organizatorów. 

 2% zwiedzających przekazało swoje krytyczne opinie na temat innych spraw 
organizacyjnych (za dużo reklam, za mało nauki/to bardziej festyn, mało tłumaczy, 
powtarzające się głośne dźwięki z głośników), a co setny (1%) nie był zadowolony z programu 
Pikniku, organizacji przestrzeni i sposobu prezentacji na poszczególnych stanowiskach. 

 Uczestnicy Pikniku w zdecydowanej większości uważają dobór wystawców na Piknik 
za odpowiedni (89%). Jedynie 5% wskazuje, że są wystawcy, którzy nie powinni się na nim 
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znaleźć. Wyniki ten jest podobny jak przed rokiem, kiedy 4% badanych wymieniała 
niepożądanych na Pikniku wystawców. 

Wykres 39. Czy jest taki wystawca lub wystawcy, który/którzy P. zdaniem nie 
powinien/nie powinni znaleźć się na tegorocznym Pikniku? N=1235 

 

Tabela 31. Wystawcy, którzy nie powinni się znaleźć na pikniku – porównanie z 
wynikami z poprzednich lat. 

  2017 
N=1007 

2018 
N=1235 

Tak 4% 5% 

Nie 93% 89% 

Inna odpowiedź 3% 3% 
Brak danych 1% 3% 
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Wykresy 40. Wystawcy, którzy nie powinni się znaleźć na pikniku – w zależności od 
charakterystyki społeczno-demograficznej uczestników. N=1235 

 
 Zwiedzający Piknik wymieniali różne stoiska, które nie powinny znaleźć się na 

wydarzeniu. Zazwyczaj  były to pojedyncze wskazania. Poniżej znajduje się lista wskazanych 
stanowisk: 
 stoiska ambasad (8 wskazań) 
 firmy, które się promują/ stoiska niezwiązane z nauką (4 wskazania) 
 policja (3 wskazania) 
 Toyota (2 wskazania) 
 frytki (2 wskazania) 
 medycyna (2 wskazania) 
 po jednym wskazaniu: artystyczne, biologia UW, ci, co wymyślili 11 stronicową ankietę, 

dr Rożek, geomorfologia, Instytut badań nt. migracji, Instytut Kultury Polskiej, IPN, 
lingwistyka UW, LOT, lotnictwo, NCBR, obcokrajowcy, to powinna być polska nauka, 
pan w kapeluszu - ciekły azot, podstawówki, politycy, Polskie Radio, Politechnika 
Wrocławska, Sodexo, studenci WUM-u, Towarzystwo Miłośników Sów, WAT, 
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wszystkie stoiska zdominowane przez rozrywki dla dzieci, Zakłady Produkcyjne 
Technologii Kosmicznych. 

  

Ocena dostępności informacji o Pikniku 
 61% uczestników Pikniku ocenia, że informacja o nim była widoczna i łatwo było ją 

zauważyć. Przeciwnego zdania jest co trzeci (35%) zwiedzający. Odwiedzający 21. Piknik 
Naukowy, który odbył się przed rokiem, wyraźnie lepiej ocenili widoczność informacji o nim – 
łatwo było je zauważyć zdaniem 77% z nich. 

 Informacja o Pikniku była widoczna częściej zdaniem 35-50-latków (72%) i 51-65-
latków (78%) niż badanych w wieku 10-15 lat (54%) i 16-18 lat (55%). Trochę łatwiej było ją 
zauważyć lub usłyszeć mieszkańcom Warszawy i OMW (63%) niż osobom spoza tego 
obszaru (56%). 

Wykres 41. Czy P. zdaniem informacja o tegorocznym Pikniku była widoczna? Łatwo 
było ja zauważyć lub usłyszeć? N=1235 

 

Tabela 32. Czy P. zdaniem informacja o tegorocznym Pikniku była widoczna? Łatwo 
było ja zauważyć lub usłyszeć? 
 2017 

N=1007 
2018 

N=1235 

Tak – była widoczna 77% 61% 

Nie – nie była 23% 35% 

Brak danych 1% 4% 
 
 Osoby, które uważają, że informacje o 22. Pikniku Naukowym były widoczne, 

najczęściej, podobnie jak przed rokiem, zetknęły się z nimi w Internecie (41%), w tym na 
Facebook-u i różnych stronach internetowych (również na stronie CNK). 21% z nich usłyszało 
o Pikniku w radiu, a 17% widziało billboardy i inne plakaty w miejscach publicznych. Wśród 
źródeł informacji o tym wydarzeniu wymieniane są także: inne media (5%), placówki 
edukacyjne (10%), czy znajomi (9%). 
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Tabela 33. Gdzie P. informację o tegorocznym Pikniku widział(a) lub gdzie P. o niej 
słyszał(a)? 

 2017 
N=774 

2018 
N=753 

Źródła internetowe, w tym: 40% 41% 

Internet - ogólnie 27% 21% 
Facebook, z Facebooka od znajomych 10% 17% 
inne strony internetowe (strona internetowa instytucji 
naukowej/wystawcy uczestniczącego w Pikniku 1% 2% 

strona internetowa Centrum Nauki Kopernik lub Pikniku Naukowego 
bądź newsletter mailowy CNK 1% 1% 

Radio 27% 21% 
Bilboardy/plakaty w miejscach publicznych, w tym: 24% 17% 
bilboardy/plakaty na mieście, na ulicy 20% 13% 
informacja w komunikacji miejskiej: autobus, metro, tramwaj, reklama 
na przystanku autobusowym 4% 4% 

Inne media, w tym: 8% 5% 
TV 6% 3% 
prasa (poza Focus) 2% 2% 
Placówki edukacyjne, w tym: 8% 10% 
szkoła/od nauczycieli 1% 7% 
na uczelni/w Instytucie naukowym - np. plakaty na Politechnice 1% 2% 
ulotka w szkole, plakat w szkole dzieci 4% 1% 
w przedszkolu, plakat w przedszkolu, u córki w przedszkolu 1% 0% 
Znajomi/koleżanki/koledzy/przyjaciele (bez kontekstu 
internetowego) 5% 9% 

Pozostałe źródła, w tym: 6% 8% 
od innych członków rodziny: od żony, od córki, od babci, od syna 2% 3% 
od rodziców 1% 2% 
od wystawcy/współorganizatora 1% 1% 
informacje partnerów Pikniku lub miejsce pracy u partnera Pikniku - 
Focus, PZU 1% 1% 

wszędzie 0% 1% 
ulotki - ogólnie, nieumiejscowione 1% 0% 
inne np. spot reklamowy, na klatce schodowej, telebimy 1% 0% 
Przechodziłe(a)m obok, przechodząc obok Pikniku 0% 1% 
nieczytelne, niezidentyfikowane np. serwis informacyjny 1% 2% 
nie pamiętam 2% 1% 
brak odpowiedzi 5% 6% 

 



6. Aneks tabelaryczny 

Co najbardziej  zmotywowało P. do przyjścia  na tegoroczny Piknik?  

Motywacja do przyjścia na piknik Pobudki 
Naukowe 

Poszukiwanie 
czegoś 
ciekawego, 
pobudzająceg
o do myślenia 

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

Kontynuuję 
tradycję 
chodzenia 
na Piknik 

Chciałe(a)m 
dowiedzieć 
się, co 
nowego 
dzieje się w 
nauce 

Chciałe(a)m 
zaintereso
wać 
dziecko/dzi
eci nauką 

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

To spójne z 
moimi 
zainteresowani
ami 
zawodowymi – 
jestem 
naukowcem 

To fajny 
sposób 
spędzania 
wolnego 
czasu 

Po 
prostu 
trzeba/ 
wypada 
chodzić 
na Piknik 

Dzieci 
chciały 
tu 
przyjść 

Chciałe(a)m 
zobaczyć 
PGE 
Narodowy 

Nie 
planowałe(a)
m przyjścia na 
Piknik, jestem 
tu 
przypadkowo 

Płeć 
Mężczyzna/ chłopak 74% 49% 31% 29% 12% 55% 18% 16% 14% 9% 11% 6% 3% 

Kobieta/ dziewczyna 71% 50% 27% 26% 8% 56% 24% 16% 12% 14% 9% 4% 3% 

Wiek 

Do 15 lat 68% 44% 29% 35% 3% 66% 2% 15% 11% 10% 4% 5% 5% 

16 -18 lat 80% 57% 26% 44% 11% 62% 2% 18% 10% 10% 2% 4% 1% 

19 - 24 lata 80% 47% 31% 30% 20% 57% 5% 15% 16% 14% 3% 3% 1% 

25 - 34 lata 73% 51% 33% 16% 13% 53% 17% 11% 17% 17% 5% 4% 8% 

35 – 50 lat 66% 47% 24% 19% 7% 46% 58% 17% 10% 6% 23% 5% 0% 

51- 65 lat 62% 38% 38% 22% 2% 47% 27% 22% 18% 20% 16% 13% 4% 

65+ lat 80% 47% 47% 27% 7% 47% 20% 33% 0% 7% 13% 7% 0% 

Wykształcenie 

(zakończona 

edukacji) 

poniżej średniego 73% 47% 33% 27% 6% 54% 10% 13% 15% 13% 9% 14% 3% 

średnie lub policealne 65% 42% 26% 24% 6% 60% 28% 22% 16% 14% 16% 6% 2% 

wyższe 73% 53% 30% 19% 11% 48% 40% 12% 11% 11% 16% 4% 3% 

Uczy się 

w szkole podstawowej 73% 45% 28% 38% 4% 69% 4% 18% 13% 9% 4% 2% 4% 

w gimnazjum 72% 52% 28% 37% 9% 60% 1% 13% 12% 11% 1% 6% 4% 

w szkole średniej 85% 58% 30% 46% 12% 66% 3% 27% 11% 10% 3% 4% 1% 

w szkole wyższej 78% 44% 32% 29% 23% 47% 4% 12% 13% 13% 4% 2% 4% 

Status edukacji 

- ogółemn 
Zakończona edukacja 71% 49% 29% 21% 9% 52% 33% 15% 13% 12% 15% 6% 3% 

Uczy się 76% 50% 29% 37% 11% 61% 3% 17% 12% 11% 3% 4% 3% 

Miejsce 

zamieszkania 
Warszawa i OMW 73% 50% 29% 27% 10% 55% 21% 18% 10% 11% 11% 6% 3% 

Poza Wa-wa i OMW 75% 49% 28% 29% 9% 58% 21% 11% 22% 13% 9% 3% 2% 
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A jaka tematyka na tegorocznym Pikniku najbardziej P. zainteresowała, poświęcił(a) jej P. najwięcej czasu?  

Proszę o ocenę zainteresowania na skali od 1 do 5 przy każdym podpunkcie. Jeśli P. czegoś nie widział(a) proszę zaznaczyć 0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej interesująca tematyka 

Świat w ruchu: 
atom, planeta, 
kosmos. 

Ludzie w ruchu: 
społeczeństwo i 
transport. 

Maszyna w ruchu: 
manipulatory, roboty, 
pojazdy 

Ciało w ruch. 

średnia 

Płeć Mężczyzna/ chłopak 3,6 3,4 4 3,8 
Kobieta/ dziewczyna 3,7 3,3 3,6 3,7 

Wiek 

Do 15 lat 3,4 3,1 3,4 3,9 
16 -18 lat 3,8 2,9 3,4 3,4 
19 - 24 lata 3,4 3,2 3,8 3,4 
25 - 34 lata 3,8 3,3 3,4 3,8 
35 – 50 lat 3,7 3,6 3,6 3,6 
51- 65 lat 3,8 3,6 4,2 3,8 
65+ lat 2,6 3,8 4,1 4,1 

Wykształcenie 
(zakończona 

edukacji) 

poniżej średniego 3,2 3,2 3,5 3,6 
średnie lub policealne 3,6 3,5 3,8 3,9 

wyższe 3,8 3,6 4 4 

Uczy się 

w szkole podstawowej 3,4 3,3 3,5 3,4 
w gimnazjum 3,6 3,2 3,6 3,7 
w szkole średniej 4 3 3,8 3,8 
w szkole wyższej 3,5 3,1 3,4 3,6 

Status edukacji 
- ogółemn 

Zakończona edukacja 3,7 3,5 3,9 3,9 

Uczy się 3,6 3,2 3,6 3,6 
Miejsce 

zamieszkania 
Warszawa OMW 3,7 3,4 3,8 3,8 

Poza warszawą i OMW 3,6 3,4 3,7 3,6 
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Które metody prezentacji wiedzy, osiągnięć nauki, stosowane na tegorocznym Pikniku, uważa P. za najbardziej wartościowe, 
zachęcające do poszerzenia własnej wiedzy? 

 

 

 

 

Najbardziej interesujące metody 

prezentacji 

Maszyna Goldberga Naukoteka Pokazy badań za 
pomocą 
smartfonów 

Quizy z nagrodami Prezentacje w 
wirtualnej 
rzeczywistości 

Kolorowanki Eksperymenty do 
samodzielnego 
przeprowadzenia 

Eksperymenty, 
których rezultat 
można zabrać do 
domu 

średnia 

Płeć Mężczyzna/ chłopak 3,6 3,5 3,5 3,6 3,9 2,7 4,3 4,2 
Kobieta/ dziewczyna 3,5 3,4 3,5 3,8 3,9 2,9 4,4 4,4 

Wiek 

Do 15 lat 3,3 3,3 3,4 3,8 4 2,3 4,4 4,3 
16 -18 lat 3,4 3,3 3,4 3,7 3,9 2,5 4,2 4,3 
19 - 24 lata 3,4 3,4 3,5 3,5 3,9 2,8 4,2 4,2 
25 - 34 lata 3,7 3,5 3,8 3,7 4 3,1 4,4 4,3 
35 – 50 lat 3,9 3,5 3,6 3,7 4 3,2 4,4 4,4 
51- 65 lat 3,7 4 3,5 3,7 3,8 3,3 4,3 4,3 
65+ lat 4 3,3 3,9 3,4 3,6 2,4 3,7 4,1 

Wykształcenie 

(zakończona 

edukacji) 

poniżej średniego 3,2 3,2 3,4 3,7 3,8 2,8 3,8 3,7 
średnie lub policealne 3,9 3,7 3,6 3,7 4 3,4 4,3 4,3 

wyższe 3,6 3,5 3,6 3,6 3,9 3 4,5 4,4 

Uczy się 

w szkole podstawowej 3,3 3,2 3,4 4 4 2,4 4,3 4,4 
w gimnazjum 3,6 3,1 3,3 3,8 3,9 2,4 4,3 4,3 
w szkole średniej 3,3 3,4 3,5 3,7 3,9 2,5 4,2 4,3 
w szkole wyższej 3,5 3,5 3,5 3,1 3,8 2,7 4,1 4 

Status edukacji 

- ogółemn 
Zakończona edukacja 3,7 3,5 3,6 3,7 3,9 3,1 4,4 4,3 

Uczy się 3,4 3,3 3,4 3,7 3,9 2,5 4,3 4,3 
Miejsce 

zamieszkania 
Warszawa i OMW 3,6 3,5 3,5 3,6 3,9 2,8 4,3 4,3 

Poza warszawą i OMW 3,5 3,3 3,5 3,9 4 2,8 4,3 4,3 
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W jakim stopniu zgadza się P. z następującymi opiniami nt. Pikniku? 
 

  
W jakim stopniu zgadza się P. z 

następującymi opiniami nt. Pikniku? 

Piknik jest wyjątkową 
imprezą popularyzującą 
naukę, nic go nie zastąpi 

Piknik cieszy się zasłużoną 
popularnością . 

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

Piknik jest za 
mało naukowy - 
za bardzo 
przypomina 
festyn 

średnia 

Płeć Mężczyzna/ chłopak 3,9 4,1 2,9 2,5 
Kobieta/ dziewczyna 4,1 4,2 2,8 2,2 

Wiek 

Do 15 lat 3,7 4,1 2,8 2,1 
16 -18 lat 3,8 4,1 3 2,4 
19 - 24 lata 3,7 3,9 2,8 2,3 
25 - 34 lata 4 4,2 3 2,3 
35 – 50 lat 4,4 4,3 2,8 2,4 
51- 65 lat 4,3 4,5 3 2,6 
65+ lat 3,8 4,3 2,8 2,5 

Wykształcenie 

(zakończona 

edukacji) 

poniżej średniego 3,4 3,8 2,7 2,3 
średnie lub policealne 4,1 4,1 3 2,6 

wyższe 4,2 4,3 2,8 2,3 

Uczy się 

w szkole podstawowej 3,9 4,2 2,8 2,1 
w gimnazjum 3,7 4 2,9 2 
w szkole średniej 4 4,2 2,9 2,4 
w szkole wyższej 3,7 4 3 2,5 

Status edukacji 
- ogółemn 

Zakończona edukacja 4,1 4,2 2,9 2,4 

Uczy się 3,8 4,1 2,9 2,2 
Miejsce 

zamieszkania 
Warszawa I OMW 3,9 4,1 2,9 2,4 

Poza warszawą i OMW 4 4,2 2,8 2,1 
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A jak ocenia P. organizację tegorocznego Pikniku Naukowego? Odpowiedzi proszę udzielić na szkolnej skali od 1 – bardzo źle do 5 – 
bardzo dobrze. Proszę o zakreślenie odpowiedzi w każdym podpunkcie 

 

 A jak ocenia P. organizację tegorocznego 

Pikniku Naukowego 

zlokalizowanie Pikniku 
na PGE Narodowym 

dostępność toalet sposób usytuowania 
stanowisk (namiotów) 

informację o tym, co można 
zobaczyć na poszczególnych 
stanowiskach 

łatwość 
przemieszczania się 
po terenie Pikniku 

średnia 

Płeć Mężczyzna/ chłopak 4,5 3,9 4,1 3,8 4,2 
Kobieta/ dziewczyna 4,6 4,1 4,2 3,9 4,1 

Wiek 

Do 15 lat 4,5 3,8 3,9 3,9 4 
16 -18 lat 4,4 3,8 3,9 3,7 3,9 
19 - 24 lata 4,3 3,9 4 3,6 4 
25 - 34 lata 4,6 4,1 4,1 3,8 4,2 
35 – 50 lat 4,6 4,2 4,3 4 4,3 
51- 65 lat 4,7 4,5 4,5 4,1 4,6 
65+ lat 4,8 4,4 4,5 4,3 4,8 

Wykształcenie 
(zakończona 

edukacji) 

poniżej średniego 4,1 3,7 3,7 3,6 3,8 
średnie lub policealne 4,5 4,1 4,3 3,9 4,3 

wyższe 4,7 4,2 4,3 3,9 4,3 

Uczy się 

w szkole podstawowej 4,6 3,9 4,1 4,2 4,1 
w gimnazjum 4,5 3,7 3,8 3,5 3,8 
w szkole średniej 4,5 3,8 4,1 3,9 4 
w szkole wyższej 4,4 3,9 4 3,5 3,9 

Status edukacji 
- ogółemn 

Zakończona edukacja 4,6 4,1 4,2 3,9 4,3 

Uczy się 4,5 3,8 4 3,8 4 

Miejsce 

zamieszkania 

Warszawa 4,5 3,9 4,1 3,8 4,1 
Obszar Warszawy 4,6 4,2 4,2 4 4,2 
Poza warszawą i OMW 4,5 3,9 4,1 3,8 4,2 



Więcej informacji o badaniu udziela 
Dział Badań Centrum Nauki Kopernik 
badania@kopernik.org.pl

Warszawa 2018
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 
20 00-390 Warszawa
www.kopernik.org.pl
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