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O badaniu  

Piknik Naukowy jest imprezą badaną może nie od zawsze, ale przynajmniej  

od 2006 roku. Tegoroczne badanie było więc siódmą edycją, a po raz czwarty zostało 

zrealizowane przez Dział Ewaluacji i Analiz Centrum Nauki Kopernik. 

Niniejszy raport jest prezentacją wyników badania socjologicznego przeprowadzonego 

podczas 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie 

Narodowym. Piknik odbył się 15. czerwca, w nowej lokalizacji (przez ostatnie 3 lata odbywał 

się w Parku Rydza-Śmigłego na Powiślu, wcześniej – na Podzamczu i Rynku Nowego Miasta).  

W stosunku do lat 2010-2012 zmieniły się cele Pikniku oraz cele stawiane przed 

badaniem (o tym więcej w części cele badania). Z tego powodu badanie uległo dość znaczącym 

zmianom. Choć niemal identyczna pozostała metodologia i techniki badawcze , wiele pytań 

uległo zmianom, część dotychczas zadawanych została usunięta lub zastąpiona nowymi.  

Z tego powodu nie jest możliwe dokonanie części dotychczas publikowanych porównań  

i zestawień danych z przestrzeni kilku lat. Choć z pewnością miały one sporą wartość,  

podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian tak, aby badanie lepiej odpowiadało na aktualne 

potrzeby, a co za tym idzie – nie opisywało elementów, których badanie nie jest już niezbędne 

albo które utraciły znaczenie.  

Raport zawiera więc zarówno analizę danych uzyskanych po raz pierwszy jak i tych,  

w przypadku których możliwe jest dokonywanie zestawień kilkuletnich.  

Tam, gdzie było to możliwe, zaprezentowano tendencje długofalowe, w niektórych 

przypadkach zestawiając dane z lat 2007-2013, w innych – 2010-2013. Wszystkie uzyskane 

dane obrazują Piknik „oczami uczestników” i to wyłącznie ich opinie podlegają opracowaniu  

i interpretacji.  

Ze względu na chęć umożliwienia czytelnikom dokonywania porównań  

z wcześniejszymi edycjami badania, starałam się zachować podobną strukturę raportu tam, 

gdzie było to możliwe; gdzie indziej kierowałam się logicznym układem i wynikaniem z siebie 

nawzajem prezentowanych treści.  

Realizacja badania w 2013 roku była możliwa dzięki zaangażowaniu Centrum Nauki 

Kopernik i Zarządu Polskiego Radia SA, przy wsparciu ze strony Stadionu Narodowego.  

Autorką badania i raportu jest Helena Anna Jędrzejczak z Centrum Nauki Kopernik.  

Za realizację badania odpowiadał zespół ankieterów w składzie: Maria Babińska, Rafał Brykała, 

Zuzanna Ciesielska, Anna Geller, Katarzyna Kaliszewska, Łukasz Kotlarski, Bohdan Kuliński, 

Dorota Morkowska, Paulina Nowak, Natalia Rychalska, Katarzyna Sabat, Agata Smagała, 

Mariusz Sugajski, Julita Szeląg, Grażyna Szymczak, Katarzyna Świeżak, Edyta Umańska  

i Urszula Zgiep, pod kierunkiem i opieką Jana Elbanowskiego i Marka Łuszczyka. 

Metodologia 

 Tegoroczne badanie było realizowane przy wykorzystaniu podobnej metodologii  

jak w poprzednich latach. Ze względu na potrzeby zamawiającego badanie  

(np. informacje o poziomie zadowolenia, ocenie poszczególnych elementów Pikniku  

czy procentowym udziale różnych motywacji do jego odwiedzenia) niezbędne było 

zastosowanie metodologii ilościowej. 
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 Organizatorzy Pikniku chcieliby o zwiedzających, ich opiniach i potrzebach wiedzieć 

bardzo dużo. Po przełożeniu postawionych pytań badawczych na pytania kwestionariusza  

ten ostatni liczył 4 strony. Tak długiej ankiety nie wypełniłby samodzielnie prawie nikt  

– a ci, którzy by się na to zdecydowali, byliby bardzo szczególną grupą respondentów,  

raczej mało reprezentatywnych dla ogółu zwiedzających. Dlatego też – podobnie  

jak w poprzednich latach – ustanowiono swego rodzaju kompromis pomiędzy rozbudowanymi 

potrzebami badawczymi z jednej i chęcią posiadania dużej i losowej próby z drugiej strony.  

W związku z tym przygotowano dwa kwestionariusze: 

1. Długi kwestionariusz, realizowany w formie wywiadu kwestionariuszowego przez 

zespół ankieterów. Na potrzeby niniejszego raportu nazywam go „ankietą długą”.  

Ankieterzy przeprowadzili 416 wywiadów kwestionariuszowych; brały w nich udział 

osoby powyżej 15. roku życia. 

2. Krótki, jednostronicowy kwestionariusz, zawierający wybrane pytania z długiego.  

Na potrzeby niniejszego raportu nazywam go „ankietą krótką”. Zwiedzający wypełniali 

go samodzielnie, wrzucając do specjalnie przygotowanych urn znajdujących się  

w 20 punktach rozmieszczonych na terenie Pikniku Naukowego. W sumie zebrano  

668 wypełnionych ankiet; wypełniali je wszyscy, którzy mieli na to ochotę. 

Dobór i liczebność próby 

 Próbę należy podzielić – ze względu na dwa rodzaje kwestionariuszy – na dwie części.  

Do udziału w ankiecie długiej zaproszono równą liczbę kobiet i mężczyzn, podzielonych  

na kategorie wiekowe zgodne ze strukturą demograficzną polskiego społeczeństwa wg GUS. 

Proporcje te mniej więcej udało się zachować, choć w stosunku do struktury społecznej 

niedoreprezentowani w badaniu są ludzie starsi (powyżej 65. roku życia),  

a nadreprezentowani przedstawiciele dwóch kategorii wiekowych: 25-34 i 35-50 lat. 

Prawdopodobnie ich po prostu jest najwięcej wśród uczestników Pikniku.  

Ze względu na przepisy prawa w badaniu brały udział wyłącznie osoby, które zadeklarowały, 

że mają więcej niż 15 lat (w przypadku młodszych niezbędna jest zgoda opiekunów prawnych). 

 Ankietę krótką wypełniali wszyscy chętni zwiedzający. Ankieterzy i obsługa części 

stanowisk piknikowych zachęcali do tego zwiedzających, jednak to, kto i kiedy wypełnił 

ankietę, zależało wyłącznie od woli zwiedzających. Dobór próby jest więc w pełni losowy,  

a respondenci bywali także młodsi niż 15 lat. 

 Wyniki uzyskane dla omówionej grupy można próbować ekstrapolować na całą 

populację zwiedzających. Próba co prawda nie jest w pełni reprezentatywna  

(nie wiemy, jak ukształtowana jest grupa zwiedzających Piknik) ani w pełni losowa  

(dobór ankietowanych do ankiety długiej był kwotowy ze względu na wiek i płeć),  

jednakże ponieważ rozkład tych zmiennych w ankiecie długiej i krótkiej jest dość zbliżony, 

można przyjąć, że udało się dotrzeć z badaniem do przeciętnych uczestników Pikniku. 

 Ponieważ wszystkie pytania ankiety krótkiej znalazły się w ankiecie długiej,  

to przy analizie uzyskanych odpowiedzi można przyjąć liczebność stanowiącą zsumowanie 

liczby ankiet krótkich (668) i długich (416), co daje w sumie próbę liczącą 1084 respondentów, 

a więc bardzo zbliżoną do ubiegłorocznej (1170 osób). 
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Po raz pierwszy w historii Pikniku Naukowego znana jest dokładna (a nie szacunkowa) 

liczba zwiedzających: 142 573 osoby. Oznacza to, że w badaniu wziął udział 1 na każdych 132 

uczestników Pikniku. Próba wykorzystana w badaniu jest więc znacząco większym odsetkiem 

niż przy badaniach ogólnopolskich (zbliżona wielkość próby przy ponad 260-krotnie większej 

populacji) czy warszawskich (dwunastokrotnie większa populacja). 

Cele badania 

 Przed badaniem realizowanym podczas Pikniku Naukowego postawiono szereg celów, 

związanych zarówno bezpośrednio z Piknikiem Naukowym, jak i szerzej – z postrzeganiem roli 

nauki w polskim społeczeństwie (a raczej – wśród osób odwiedzających Piknik Naukowy). 

Badanie pozwoliło – podobnie jak w latach ubiegłych - na przeprowadzenie analizy 

zawierającej następujące elementy: 

1. Sprawdzenie, czy i na ile realizowane są cele Pikniku Naukowego: 

 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. Poznanie stopnia zadowolenia zwiedzających Piknik 

 Z kwestii merytorycznych (program Pikniku, jakość i tematyka pokazów) 

 Z kwestii organizacyjnych, w tym związanych z nową lokalizacją  

3. Poznanie związanych z Piknikiem oczekiwań zwiedzających, dowiedzenie się,  
dla kogo naprawdę jest Piknik Naukowy zdaniem uczestników 

4. Poznanie profilu socjodemograficznego uczestnika Pikniku  

5. Dowiedzenie się, co ludziom najbardziej podoba (dorosłym i dzieciom),  
dlaczego przychodzą na Piknik i co ich zdaniem jest jego największą atrakcją 

Hipotezy badawcze 

Badanie realizowane podczas tegorocznego Pikniku Naukowego miało umożliwić weryfikację 
postawionych hipotez badawczych: 

1. Piknik przyczynia się do wzrostu chęci do samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy  
i zaciekawienie jego uczestników nauką. 

2. Udział w Pikniku Naukowym wpływa na sposób postrzegania przez gości roli nauki we 
współczesnym społeczeństwie.  

3. Piknik Naukowy ma pozytywny wpływ także na ludzi nauki, którzy dzięki niemu stają się 
bardziej otwarci na dialog ze „zwykłymi ludźmi” i prezentowanie im swoich osiągnięć.  

4. Piknik jest okazją do kontaktu, dialogu, między osobami odwiedzającymi Piknik  
a naukowcami, a być może także inspiracją do włączenia roli nauki do dialogu 
społecznego. 
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Podobne hipotezy postawiono przed realizacją ubiegłorocznego badania.  

Ich weryfikacja w tak krótkim czasie nie jest możliwa, jednak wnioski wyciągnięte zarówno  

z tegorocznego badania jak i porównania go z ubiegłorocznym, pozwolą na sformułowanie 

rekomendacji przydatnych przy planowaniu i przygotowywaniu kolejnych imprez  

o charakterze popularno-naukowym, a zwłaszcza – kolejnych edycji Pikniku Naukowego. 

Do uzyskania pełnej wiedzy na powyższe tematy organizatorom posłużyły również inne 

elementy ewaluacji Pikniku Naukowego, przeprowadzone na użytek wewnętrzny instytucji: 

 Ocena zgłoszeń instytucji uczestniczących w Pikniku Naukowym, dokonywana 
przez Zespół Programowy Pikniku Naukowego 

 Ocena pokazów prowadzonych w stanowiskach instytucji, dokonywana przez 
ten sam zespół 

 Badanie „Piknik oczami instytucji”, skierowane do podmiotów uczestniczących 
w Pikniku Naukowym 

 Ewaluacja prowadzenia projektu „Piknik Naukowy” w Centrum Nauki Kopernik. 

Funkcję przewodniczącego Zespołu Programowego pełnił prof. Łukasz A. Turski 

(będący również przewodniczącym Komitetu Honorowego Pikniku), zastępczyni 

przewodniczącego – Helena A. Jędrzejczak, a sekretarza – Marek Łuszczyk. 

 Przeprowadzone badania wewnętrzne, w połączeniu z niniejszym raportem 

obrazującym satysfakcję, oczekiwania i potrzeby zwiedzających, pozwolą na wyciągnięcie 

wniosków dotyczących poziomu merytorycznego i organizacyjnego Pikniku Naukowego,  

a co za tym idzie – podwyższenie ich w kolejnych latach. 

Kto uczestniczy w Pikniku? Profil socjodemograficzny zwiedzającego 

Wiek zwiedzających 

 Kategorie wiekowe uczestników Pikniku określono podobnie jak w 2012 roku,  

z tym, że dokonano ponownego (po przerwie w latach 2010-2012) połączenia kategorii  

„uczeń szkoły podstawowej” i „uczeń gimnazjum” w ankiecie długiej; w ankiecie krótkiej 

respondenci samodzielnie wpisywali rok urodzenia, który następnie był kodowany jako 

odpowiednia kategoria wiekowa.  

Tak jak zaznaczono powyżej, respondenci ankiety długiej byli dobierani według 

kategorii wiekowych. Dlatego też interesujące wydaje się przedstawienie danych dotyczących 

wieku zarówno łącznie jak i w rozbiciu na wyniki dla ankiety krótkiej i długiej. Obrazują to trzy 

poniższe wykresy. 
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Wykres 1 Zwiedzający wg wieku w procentach - dane łączne. N = 1084 

 

 

Wykres 2 Zwiedzający według wieku w procentach – dane dla ankiety długiej. N = 416 
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Wykres 3 Zwiedzający według wieku w procentach – dane dla ankiety krótkiej. N = 668 

 

Głównie wnioski dotyczące wieku zwiedzających 

Dane zobrazowane na powyższych wykresach pokazują, że respondenci obydwu ankiet 

dość znacząco różnili się pod względem wieku. Dziwić może dość duży odsetek braków 

odpowiedzi na to pytanie w ankiecie wypełnianej samodzielnie  

(w wywiadzie kwestionariuszowym ankieterzy pytali o wiek, a ankietowani nie odmawiali 

odpowiedzi) – aż 14% jej respondentów nie podzieliło się informacją na temat swojego wieku.  

W skali całego badania przełożyło się to na ponad ośmioprocentowy udział osób, których 

wieku nie znamy; jest on jednak znacząco mniejszy od ubiegłorocznego 

W krótkiej ankiecie mogły brać udział dzieci poniżej 15. roku życia;  w wywiadzie 

kwestionariuszowym jedynie starsze osoby. Przełożyło się to na znaczącą różnicę w wielkości 

odsetka respondentów należących do kategorii wiekowej „uczeń szkoły podstawowej  

lub gimnazjum”: w całej próbie – 18,7%, w ankiecie długiej – 9,9%, w krótkiej – aż 24%. 

Przyczyny tak rozbieżnych wyników mogą być przynajmniej dwie. Po pierwsze, dzieci chętnie 

wypełniały ankiety krótkie, np. w czasie, gdy ich rodzice uczestniczyli w wywiadzie 

kwestionariuszowym. Po drugie – zapewne odsetek dzieci wśród uczestników Pikniku jest 

znacząco wyższy niż ich procentowy udział w polskim społeczeństwie, na podstawie struktury 

demograficznej którego stworzono próbę dla wywiadu kwestionariuszowego. 

uczeń SP lub gimnazjum
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10 

 

Odwrotnie rzecz się ma z najstarszymi uczestnikami Pikniku – osobami powyżej 65. 

roku życia. O ile trudno je namówić do samodzielnego wypełniania ankiety  

(jedynie 3% spośród respondentów ankiety krótkiej stanowiły osoby po 65.r.ż), to realizacja 

założonej próby dla wywiadów kwestionariuszowych nie sprawiła ankieterom problemu,  

co zaowocowało 10,6-procentowym udziałem wśród jej respondentów.  

Wytłumaczenie jest dość proste – o ile starszym osobom wypełnienie napisanej drobnym 

druczkiem ankiety może sprawić problem, o tyle rozmowa z ankieterem i podzielenie się 

swoimi opiniami jest odbierane pozytywnie i nie nastręcza problemów z rekrutacją 

respondentów. Podobnie jest z przedstawicielami grupy wiekowej 51-64 lata, w której również 

odsetek wśród osób samodzielnie wypełniających ankietę (7%) jest znacząco mniejszy  

niż wśród uczestników wywiadów kwestionariuszowych (18,7%). 

Wiek zwiedzających na przestrzeni czasu 

Odsetki osób w wieku szkolnym – łącznie dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych – są niemal identyczne jak w 2012 roku; dla pozostałych kategorii  

(poza brakami odpowiedzi, których liczba znacząco zmalała) również są mocno zbliżone. 

Nieznacznie spadł odsetek osób w wieku – nazwijmy go – studenckim (19-24 lata)  

– w 2012 było ich 12,6%, w tym – 9,9% a wzrósł – osób mieszczących się w przedziałach 

wiekowych 35-50 i 51-65 lat odpowiednio z 16,9 do 22,6% i z 7,8 do 11,1%.  

Ciekawe jest spojrzenie na odsetki osób w poszczególnych kategoriach wiekowych  

w perspektywie kilkuletniej. Posiadane dane pozwalają na zestawienia dla lat 2010-2013  

dla większości kategorii (z wyjątkiem grup 50-65 i 65+, które do 2011 były badane łącznie),  

a dla trzech najmłodszych – także z lat 2007 i 2008. Dane prezentuje poniższa tabela,  

a te dla głównych kategorii wiekowych ilustruje znajdujący się pod nią wykres. 

Kategoria wiekowa 2013 2012 2011 2010 Kategoria wiekowa 2008 2007 

Szkoła podstawowa/ 

Gimnazjum 
18,7 18,7 28,5 28,3 Do 15 lat 20,5 15,1 

Liceum 11,2 11,7 11,1 11,6 16-19 lat 13,8 12,1 

19-24 lata 9,9 12,6 15,6 12,6 20-25 lat 14,8 20,4 

25-34 lata 12,2 14,2 15,0 14,7 26-30 lat 6,1 8,1 

35-50 lat 22,6 16,9 18,0 19,7 
31-40 lat 15,8 16,4 

41-50 lat 10,8 14,1 

50-65 lat 11,1 7,8 
11,9 11,4 

51-60 lat 5,7 10,2 

Powyżej 65 lat 5,7 3,8 61 i więcej lat 12,5 3,6 

Brak odpowiedzi 5,6 14,2 b.d. b.d. Brak odpowiedzi b.d. b.d. 

Tabela 1 Struktura wiekowa uczestników Pikniku na przestrzeni lat 2007-2013 
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Wykres nie pokazuje wszystkich danych z tabeli, ponieważ kategorie wiekowe 

zmieniały się na przestrzeni czasu i nie jest możliwe ich zilustrowanie za pomocą wykresu. 

Jednakże pomimo tego można zaobserwować kilka ciekawych zjawisk związanych  

z procentowym udziałem różnych grup wiekowych w ogóle zwiedzających. 

 

Wykres 4 Uczestnicy Pikniku według grup wiekowych na przestrzeni lat 2007-2013 

Perspektywa kilkuletnia pozwala dostrzec, że wzrost odsetka osób w wieku szkolnym 

(do 15. roku życia) miał charakter jedynie chwilowy – o ile dane dla lat 2007-2008 i 2012-2013 

są bardzo podobne, o tyle nagły wzrost z lat 2010 i 2011 nie stanowił trwałej tendencji. 

 Z kolei spadek wielkości odsetka osób w wieku studenckim (19-24) ma charakter raczej 

stały, co może stanowić sygnał ostrzegawczy dla organizatorów. Od 2007 roku nieprzerwanie, 

z jednym wyjątkiem w roku 2011, ich udział w grupie uczestników Pikniku systematycznie się 

zmniejsza. Jedynym nasuwającym się wyjaśnieniem tej sytuacji jest fakt prezentowania 

Pikniku w przekazach medialnych jako imprezy familijnej, skierowanej przede wszystkim  

do rodzin z dziećmi – a więc umiarkowanie atrakcyjnej dla młodych dorosłych.  

Ta tendencja jest niepokojąca i warto rozważyć zmianę komunikatów i programu Pikniku tak, 

aby nie tracić grupy potencjalnie najbardziej zainteresowanej własnym rozwojem. 

Miejsce zamieszkania 

 Co roku Piknik Naukowy odwiedzają mieszkańcy wszystkich lub niemal wszystkich 

polskich województw, przyjeżdżają także goście zagraniczni (nie tylko spośród obsługi 

stanowisk goszczących instytucji z innych krajów). Sprawia to, że Piknik jest imprezą nie tylko 

o charakterze wyraźnie ogólnopolskim (zarówno pod względem miejsca zamieszkania 

zwiedzających jak i instytucji występujących na PN), ale także – międzynarodowym. 
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 Co zrozumiałe, większość zwiedzających i instytucji jest z Warszawy – trudno,  

by było inaczej. Organizatorów cieszy jednak fakt, iż realizacja postawionych celów Pikniku,  

a więc inspirowania do samodzielnego poszerzania wiedzy i zainteresowania się nauką, 

poprzez kontakt z instytucjami i osobami, które zajmują się nią na co dzień, była możliwa także 

w odniesieniu do mieszkańców innych miast i miasteczek. 

 Badani byli proszeni o podanie dwóch informacji dotyczących miejsca zamieszkania: 

dzielnicy Warszawy bądź województwa, w którym mieszkają oraz czasu dojazdu do Warszawy. 

Pierwsze z pytań zadajemy im co roku, drugie zostało dodane m.in. ze względu  

na bardzo duży obszar województwa mazowieckiego, w którym mieszka większość 

uczestników Pikniku – osoby dojeżdżające z Konstancina czy Ząbek są w zupełnie innej sytuacji 

niż te, które na podróż z powiatu łosickiego pod granicą z Białorusią musiałyby poświęcić 

ponad trzy godziny. 

W tym roku na Pikniku udało się spotkać mieszkańców wszystkich polskich 

województw i wszystkich dzielnic Warszawy. Poniżej znajdują się trzy wykresy obrazujące, 

skąd przyjechali (albo przyszli) uczestnicy Pikniku: 

 W podziale na województwa, z uwzględnieniem mieszkańców Warszawy jako 

Mazowszan 

 W podziale na województwa, z wyłączeniem mieszkańców Warszawy  

(a więc z uwzględnieniem mieszkańców Mazowsza mieszkających poza stolicą) 

 W podziale na dzielnice Warszawy 

Spoza Warszawy i Mazowsza 

 

Wykres 5 Procentowy udział mieszkańców polskich województw wśród uczestników Pikniku,  
wraz z mieszkańcami Warszawy; N = 1084 
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Mieszkańcy województwa mazowieckiego, wliczając w to Warszawiaków, stanowili 

ponad 83% uczestników Pikniku. W porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowano tu dość 

znaczący spadek – o ok. 10 punktów procentowych (w 2012 spoza Mazowsza przyjechało tylko 

8% uczestników Pikniku, w tym – prawie 17%). Znaczący jest zwłaszcza wzrost procentowego 

udziału mieszkańców województwa łódzkiego (z 1 do 4,1%). Trudno określić przyczyny tego 

wzrostu, zwłaszcza, że zwiększyła się też o blisko połowę liczba uczestników Pikniku  

(w 2012 – ok.90 tysięcy, w 2013 – ponad 142 tysiące). Gdyby można było w sposób pewny 

przyjąć, że uczestnicy badania stanowili reprezentatywną próbę dla populacji uczestników 

Pikniku, to należałoby uznać, że o ile rok temu spoza Mazowsza przyjechało ok. siedmiu tysięcy 

osób, o tyle w tym – ok. 23 tysięcy. Niezależenie od tego, czy to prawda, czy nie – faktem jest, 

że już co dziewiąty badany przyjechał spoza Mazowsza. Dobrze koresponduje to z danymi 

dotyczącymi czasu dojazdu na Piknik Naukowy – aż 28% badanych zajęło to ponad godzinę  

(1-2h – 11,8%, ponad 2h – 16,2%). 

Można założyć, że przyjazdom z daleka sprzyjała lokalizacja – po pierwsze zobaczenie 

Stadionu Narodowego było jedną z motywacji do przyjścia aż dla ponad 53% badanych,  

po drugie – dojazd na Stadion był dogodny zarówno dla osób jadących kolejami podmiejskimi 

lub PKSami (stacja i przystanek tuż koło Stadionu) jak i dalekobieżnymi (łatwy i szybki dojazd  

z Dworca Centralnego). Stadion Narodowy jest też znacznie bardziej rozpoznawalną lokalizacją 

niż tajemniczy Park im. Rydza-Śmigłego, mało rozpoznawalny nawet wśród Warszawiaków  

„z dziada-pradziada”. Więcej o motywacjach do odwiedzenia Pikniku, także z uwzględnieniem 

miejsca zamieszkania w dalszej części raportu. 

 

Wykres 6 Zwiedzający wg województw, w procentach, bez Warszawy. N = 474 
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Bardzo ciekawie prezentują się wyniki dotyczące województwa zamieszkania 

zwiedzających, z wyłączeniem Warszawiaków. W tej próbie, liczącej 474 osoby,  

ponad 55% stanowią mieszkańcy Mazowsza, a 11% - województwa łódzkiego.  

W 2012 roku osoby spoza Warszawy stanowiły 27,4% uczestników Pikniku.  

W 2013 – o ponad 10 punktów procentowych więcej, bo 37,7%. Stosunki tych wielkości  

w poszczególnych latach obrazują poniższy wykres i tabela. 

 

Wykres 7 Proporcje zwiedzających z Warszawy i spoza niej na przestrzeni lat 2007-2013 

 

Miejsce zamieszkania 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Warszawa 69,9 69,3 67,4 70,8 72,6% 62,3% 

Poza Warszawą  

(w tym woj. mazowieckie) 
30,1 30,7 32,6 29,2 27,4% 37,7% 

Tabela 2 Zwiedzający wg miejsca zamieszkania - Warszawa i poza Warszawą. N = 1028 

Stosunek liczby zwiedzających z Warszawy i spoza niej na przestrzeni lat ulega 

większym i mniejszym zmianom. W 2013 roku odsetek osób spoza Warszawy był największy 

w historii badań na Pikniku Naukowym. Spadek udziału Warszawiaków wśród zwiedzających 

nie jest gwałtowny i nie ma (na razie?) charakteru tendencji – żeby zobaczyć, czy to wyraźny 

trend czy też jednorazowy wynik, trzeba poczekać kilka lat. Biorąc pod uwagę znaczący wzrost 

liczby osób, które odwiedziły Piknik (o około 50% więcej zwiedzających niż w 2012), 

organizatorzy nie mają powodu do zmartwień, raczej – powinni się cieszyć: Piknik w coraz 

większym stopniu staje się imprezą o charakterze ogólnopolskim i przyjeżdża na niego coraz 

więcej osób z różnych miejsc w kraju. 
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Miejsce zamieszkania – dzielnice Warszawy 

 Ciekawie prezentują się również dane dotyczące zamieszkania zwiedzających  

w obrębie Warszawy. Tradycyjnie już udało się spotkać mieszkańców wszystkich warszawskich 

dzielnic. W porównaniu z zeszłym rokiem zmiany bywają dość znaczące i wynikają 

najprawdopodobniej z lokalizacji Pikniku – o ile w 2012 roku więcej było osób ze Śródmieścia  

(Piknik odbywał się na Powiślu, które jest jego częścią), o tyle teraz nieznacznie wzrósł odsetek 

mieszkańców Pragi, a raczej – obydwu Prag (Północ i Południe), na granicy których leży Stadion 

Narodowy.  

 W przypadku Śródmieścia spadek odsetka uczestników Pikniku jest duży  

– z 16% w 2012 do 6,9% w 2013.  Tak jest też w przypadku Ursynowa, z którego w 2012 

przyjechało 10,2% zwiedzających, a w 2013 – tylko 6,3%. Prawdopodobnie „zastąpili” ich 

mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy – w 2012 roku osoby z Pragi Północ i Południe stanowiły 

odpowiednio 10,6 i 3,6% uczestników Pikniku, w tym – 14,2 i 6,5%.  O ile spadek odsetka 

mieszkańców Śródmieścia łatwo jest wytłumaczyć zmianą lokalizacji (z takiej, gdzie Piknik 

można było odwiedzić przypadkowo bądź potraktować jako „imprezę sąsiedzką” na taką, 

na którą trzeba dojechać), o tyle w przypadku Ursynowa jest to mniej zrozumiałe, 

 bo dojazd w oba miejsca jest podobny, jeśli nie łatwiejszy na Stadion. 
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2012 5,8 3,8 7,9 13,7 1,8 10,6 3,6 0,2 16 6,1 10,2 3,6 2,5 0,5 0,8 2,5 7,6 2,6 

2013 5,6 6,6 8 12,2 4,8 14,2 6,5 1,3 6,9 5,9 6,3 2,5 3,1 1,9 1,1 1,9 8,4 2,8 

 = ↑ = = ↑ ↑ ↑ = ↓ = ↓ = = = = = = = 

Tabela 3 Procentowy rozkład dzielnic zamieszkania uczestników Pikniku - porównanie 2012 i 2013 

Jak widać w powyższej tabeli, dzielnice, z których przyjeżdżają uczestnicy Pikniku  

w pewnej mierze ulegają zmianom. Co ciekawe, dzielnice z których przyjeżdża niewielki 

odsetek zwiedzających, utrzymują podobną wysokość odsetka uczestników od kilku lat.  

Z Bielan, Bemowa, Woli i Targówka co roku rekrutuje się po ok. 5-8% zwiedzających,  

z Ursusa, Wawra, Włoch i Żoliborz – 2,5-3% i z Rembertowa, Wilanowa i Wesołej  

– po mniej niż 2% zwiedzających. Podobnie stabilny jest odsetek osób z Mokotowa (12-13%). 

Procentowy udział mieszkańców poszczególnych dzielnic wśród uczestników Pikniku  

w 2013 roku dobrze widać na poniższym wykresie. 
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Wykres 8 Procentowy rozkład dzielnic zamieszkania uczestników Pikniku Naukowego N = 640 

 

Czas dojazdu na Piknik 

Ważnym czynnikiem decydującym o przyjechaniu bądź nie na Piknik  

(i każdą inną imprezę) jest czas dojazdu. Prawdopodobnie to nawet ważniejsze niż to,  

czy dana impreza odbywa się w tym samym mieście czy województwie – cóż z tego, że coś jest 

oddalone o 10km, jeśli po drodze trzeba się trzy razy przesiąść i podróż zajmuje dwie godziny. 

I podobnie – nawet spora odległość, ale łatwa do pokonania, nie jest przeszkodą w dotarciu. 

Dlatego też zapytaliśmy zwiedzających, ile czasu zajął im dojazd na Piknik.  

Można by oczywiście próbować zestawiać odpowiedzi dotyczące czasu dojazdu z dzielnicą 

albo pozawarszawskim miejscem zamieszkania, ale nie miałoby to większego sensu  

– można by się pewnie dowiedzieć jedynie, że jednym dojazd z Mokotowa (zapewne bliskiego) 

zajął mniej niż pół godziny, a innym mieszkańcom tej samej dzielnicy (ale pewnie ze Służewca  

albo Wyględowa) – nawet ponad godzinę.  

Poniższy wykres pokazuje procentowy udział osób dojeżdżających określoną ilość czasu 

wśród wszystkich uczestników Pikniku. 
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Wykres 9 Procentowy rozkład czasu dojazdu na Piknik wśród zwiedzających 

Jak widać, ponad 40% zwiedzających dojazd zajął bardzo niewiele czasu – do 30 minut. 

Tegoroczna lokalizacja, z dogodnym dojazdem różnymi środkami komunikacji zbiorowej, 

sprzyjała skróceniu czasu podróży – nawet z miejscowości znajdujących się spory kawałek  

od centrum Warszawy (ale na linii średnicowej) dało się dojechać sprawnie pociągiem,  

a z różnych części stolicy – tramwajem, autobusem bądź veturilo (rowerem miejskim).  

Prawie co trzeci zwiedzający jechał na Piknik między 30 a 60 minut. To już dość długa podróż 

(zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę powrót). O determinacji do wzięcia udziału w Pikniku 

może świadczyć jednak to, że aż 30% zwiedzających dotarła na niego, choć podróż zajęła  

im ponad godzinę w jedną stronę (a dla co szóstego – ponad dwie godziny). Oznacza to,  

że istnieje wcale nie mała grupa ludzi gotowych spędzić w podróży więcej niż 4 godziny  

(dojazd i powrót), by wziąć udział w Pikniku! 

Płeć zwiedzających 

Płeć 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Kobiety 52,8 53,7 55,8 54,8 52,9% 55,6% 

Mężczyźni 47,2 46,3 44,2 45,2 47,1% 44,4% 

Tabela 4 Proporcje płci uczestników Pikniku na przestrzeni lat 2007-2013 N = 1059 

Procentowy rozkład płci uczestników Pikniku pozostaje bardzo podobny od wielu lat  

i wskazuje niewielką przewagę kobiet. Co ciekawe, tegoroczne proporcje są najbardziej 

zbliżone do tych z 2010 i 2011 roku, wskazując większą przewagę kobiet niż rok temu. 
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Zawód i wykształcenie uczestników Pikniku 

Wykonywany zawód 

Na Pikniku Naukowym można spotkać przedstawicieli wielu różnych kategorii 

zawodowych, jednak – też z racji wieku zwiedzających – najwięcej jest osób uczących się 

(uczniów różnych typów szkół i studentów). Procentowy udział poszczególnych grup obrazuje 

poniższy wykres. Natomiast w znajdującej się pod nim tabeli zobaczyć można zmiany udziału 

poszczególnych grup w ciągu kilku ostatnich lat. 

Wykonywany zawód 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Uczeń  26 34,7 32,7% 36,1% 35,9% 33,0% 

Student 18,8 14,5 13,0% 14,9% 13,8% 8,8% 

Pracownik naukowy 4,6 5,8 4,9% 4,2% 3,4% 3,3% 

Nauczyciel 6,5 4,2 5,3% 4,9% 7,1% 5,0% 

Pracownik umysłowy b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 13,3% 

Pracownik usług/handlu 8,4 10,1 7,9% 5,70% 7,2% 5,3% 

Pracownik fizyczny 4,7 3,3 2,7% 2,4% 2% 4,1% 

Przedsiębiorca 4,1 5,2 4,9% 4,1% 4,2% 5,3% 

Wolny zawód 9,5 8,8 9,2% 8,7% 9,4% 7,5% 

Urzędnik b.d. b.d. b.d. 11,3% 6,5% 3,6% 

Emeryt/rencista b.d. 3,7 b.d. b.d. 9,1% 8,3% 

Inne 17,5 8,8 19,5% 7,7% 1,3% b.d. 

Nie pracuję b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 2,4% 

Tabela 5 Procentowy rozkład kategorii zawodowych uczestników Pikniku w latach 2007-2013 

Jak widać z powyższych danych, odsetki przedstawicieli różnych grup zawodowych 

ulegają sporym zmianom. Najprostszym wytłumaczeniem np. zmniejszenia się udziału 

nauczycieli czy urzędników jest fakt dodania w tym roku kategorii „pracownik umysłowy”,  

do tej pory nieobecnej a wybranej przez ponad 13% ankietowanych. To druga – po „uczniu”  

– najczęściej wybierana odpowiedź; widać więc, że była to potrzebna kategoria.  

Co ciekawe, spadł także odsetek studentów – być może wprowadzenie kategorii  

„pracownik umysłowy” w sytuacji, w której większość studentów pracuje a studia  

są dwustopniowe (więc wykształcenie wyższe ma się już po trzech, a nie pięciu latach 

studiowania) „odebrało” wybory także tej kategorii. Na zbliżonym poziomie utrzymuje się 

odsetek przedstawicieli wolnych zawodów (ok.7-9% ankietowanych), pracowników usług  

i handlu (5-8%, z wyjątkiem obfitującego w nich roku 2008), przedsiębiorców (ok.4-5%)  

i pracowników naukowych (ok. 3%). Nieznacznie wzrósł również odsetek pracowników 

fizycznych  (o dwa punkty procentowe, z 2 do 4%); dodano kategorię „nie pracuję”,  

którą wybrało 2,4% ankietowanych. 

Procentowy rozkład grup zawodowych wśród uczestników tegorocznego Pikniku 

obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 10 Uczestnicy Pikniku wg wykonywanego zawodu 

 

 

Struktura wykształcenia 

Wykształcenie 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Podstawowe  23,0% 34,6% 28,1% 29,6% 30,2% 26,9% 

Zawodowe 1,6% 1,5% 1,4% 1,5% 1,4% 2,9% 

Średnie 27,1% 25,8% 20,0% 21,0% 18,3% 18,2% 

Pomaturalne 9,0% 4,7% 8,0% 7,8% 7,4% 8,5% 

Wyższe 39,3% 33,4% 42,6% 40,2% 42,7% 43,4% 

Tabela 6 Procentowy rozkład kategorii wykształcenia uczestników Pikniku w latach 2007-2013 

Struktura wykształcenia uczestników Pikniku jest bardzo podobna do obserwowanej 

przez wszystkie lata prowadzenia badań na tej imprezie. Odsetki poszczególnych grup  

są stabilne, ich rozkład dla tego roku obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 11 Wykształcenie zwiedzających w procentach 

Wśród osób, które zaznaczyły odpowiedź „wykształcenie podstawowe” 65,8% to osoby 

poniżej 15. roku życia (uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjum), 31,6% - osoby między 

15 a 19. rokiem życia (uczniowie liceów) a 1,9% - osoby między 20 a 24. rokiem życia. 

Wykształcenie podstawowe posiadało także po 0,4% osób w wieku 35-50 i powyżej 65 lat. 

Oznacza to praktyczny brak osób z wykształceniem podstawowym wśród dorosłych 

zwiedzających. 

Zależności między wiekiem i wykształceniem zwiedzających najlepiej widać  

na poniższym wykresie. Pokazuje on, jaki odsetek stanowili przedstawiciele poszczególnych 

grup wiekowych w każdej z kategorii wykształcenia (a więc na przykład – jak procent stanowili 

20-latkowie wśród osób z wykształceniem wyższym, a nie – jaki procent 20-latków na Pikniku 

ma wyższe wykształcenie). 

 

Wykres 12 Struktura wykształcenia i wieku 
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Na powyższym wykresie widać, że wykształceniem podstawowym legitymują się w zasadzie 

wyłącznie uczniowie – podstawówek i gimnazjów (na wyrost, bo go jeszcze formalnie nie mają) 

i szkół średnich. Wykształcenie średnie posiadają – wedle własnych deklaracji – uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych (także na wyrost), studenci bądź osoby w wieku studenckim  

(1/4 osób ze średnim wykształceniem to studenci, 16,6% - uczniowie). Ten typ wykształcenia 

rozkłada się mniej-więcej równomiernie we wszystkich grupach wiekowych,  

choć osób w wieku 25-34 jest tu zdecydowanie najmniej.  

Większość dorosłych uczestników Pikniku to osoby z wyższym wykształceniem  

– stanowią oni aż 43,40% wszystkich zwiedzających i są spotykani wśród wszystkich grup 

wiekowych, które takie wykształcenie mieć mogą. Najwięcej osób z wyższym wykształceniem 

to ludzie między 25. a 50. rokiem życia.  

Podobnie jak we wszystkich poprzednich latach, problemem jest bardzo niewielki 

udział dorosłych osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Pierwszych praktycznie 

nie ma, drugie stanowią zaledwie 2,9% wszystkich uczestników Pikniku. Co prawda to odsetek 

większy niż w poprzednich latach (w 2012 1,3%), ale wciąż niewielki. Wyzwaniem więc 

pozostaje sformułowanie i dotarcie z komunikatem zachęcającym je do przybycia na Piknik. 

Źródła wiedzy o Pikniku Naukowym 

Jak co roku, istotną dla organizatorów informacją było to, skąd zwiedzający dowiedzieli 

się o Pikniku Naukowym. Respondentów poproszono o zaznaczenie wszystkich form promocji 

Pikniku, z którymi się zetknęli. Odpowiedzi do wyboru zostały dopasowane do tegorocznych 

form informowania o Pikniku 

Większość z nich zaznaczyła dwie odpowiedzi (z dostępnych 18). Najpopularniejszym 

źródłem wiedzy o Pikniku pozostają znajomi – od nich o tej imprezie dowiedziało się niemal 

40% zwiedzających. Drugim najpopularniejszym źródłem wiedzy – także podobnie jak 

wcześniej – było radio, wybrane przez ponad 36% zwiedzających. To wynik o siedem punktów 

procentowych lepszy niż w 2012. Promocyjnym „strzałem w dziesiątkę” okazało się 

umieszczenie informacji w komunikacji miejskiej – zetknął się z nimi (i zapamiętał ten fakt) 

więcej niż co piąty zwiedzający. Rok temu, gdy wykorzystywano infoscreeny w metrze, odsetek 

ten było o połowę mniejszy. Ze strony Pikniku dowiedział się o nim (a więc na pewno  

ją odwiedził) niemal co szósty piknikowicz; jednak odsetek ten jest o 5 punktów procentowych 

niższy niż rok temu (16,6 w 2013 wobec 21,9% w 2012), więc warto się zastanowić nad tym, 

co spowodowało ten spadek. W tym roku część dotychczasowych odpowiedzi zgrupowanych 

razem rozbito na osobne – w przypadku Facebooka wyróżniono informacje od znajomych  

(a więc zapewne głównie komunikaty o tym, że ktoś wybiera się na wydarzenie „Piknik 

Naukowy”) i informacje od instytucji (płynące z ich fanpejdży); rozdzielono tez kategorię 

„ulotki i plakaty” na dwie osobne. Ponieważ nie wykorzystywano promocji w urzędach 

pocztowych i nie współpracowano z portalem wp.pl, te odpowiedzi zniknęły z kafeterii. 

Ponieważ różnic tych jest sporo, nie publikujemy wykresu obrazującego zmiany w proporcjach 

wybieranych odpowiedzi. Dane dla 2013 roku prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 13 Źródła wiedzy o Pikniku Naukowym w procentach 

Źródła wiedzy a miejsce zamieszkania 

To, że źródła wiedzy różnią się od siebie w zależności od miejsca zamieszkania 

(Warszawa lub poza Warszawą) zwiedzającego, nie jest niespodzianką – część komunikatów 

miała charakter lokalny (np. informacje w komunikacji miejskiej czy billboardy),  

część – ogólnopolski, jak informacje radiowe (w postaci intensywnej promocji na antenach 

Polskiego Radia SA i informacji o imprezie w pozostałych stacjach), strony internetowe Pikniku,  

PR SA czy Centrum Nauki Kopernik. W związku z tym źródła wiedzy można podzielić  

na „warszawskie” (wybierane znacznie częściej przez mieszkańców Warszawy niż przez 

przyjezdnych), „pozawarszawskie” i wspólne.  

warszawskie pozawarszawskie wspólne 
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Facebook (instytucje)  „Przechodziłem obok” 

Strona Polskiego Radia   
Tabela 7 Sposoby informowania o Pikniku skuteczne dla mieszkańców Warszawy i innych miejscowości 
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Rozkład odpowiedzi dla mieszkańców Warszawy i innych miejscowości obrazuje 

poniższy wykres. Procenty nie sumują się do stu, ponieważ każdy respondent mógł wybrać 

dowolną ilość odpowiedzi. Odsetki pokazują, jaki procent mieszkańców Warszawy / innych 

miejscowości wybrał daną odpowiedź. 

 

Wykres 14 Źródła wiedzy o Pikniku ze względu na miejsce zamieszkania w procentach 

Zaobserwowane różnice bywają spore, ale nie dramatycznie – nie można powiedzieć, 

że jakaś forma informowania o Pikniku jest zupełnie nieskuteczna dla którejś z dwu 

analizowanych grup. Ciekawe jest raczej to, że część respondentów pozawarszawskich 

zetknęła się z komunikatami dostępnymi wyłącznie w stolicy – billboardami (13,9% osób spoza 

Warszawy), plakatami (10,6%) czy informacjami w komunikacji miejskiej (11,3%).  

To odsetki znacząco mniejsze niż w przypadku Warszawiaków (odpowiednio: 27,5%, 23,8%  

i 27,2%), ale wciąż wysokie. Prawdopodobnie należy to tłumaczyć obecnością osób nie 
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mieszkających co prawda w Warszawie, ale w niej pracujących bądź uczących się  

i dojeżdżających z miejscowości tuż pod Warszawą, jak Konstancin czy Pruszków.  

Medium typowo warszawskim są też informacje od znajomych z Facebooka  

(dwukrotnie częściej wybierane przez uczestników z Warszawy niż przyjezdnych – 15,1 wobec 

7,3%) – prawdopodobnie po prostu więcej ludzi klika, że weźmie udział w wydarzeniu  

w ich mieście niż poza nim (nawet jeśli potem w nim faktycznie nie uczestniczą). 

Sporą różnicę widać również w przypadku strony internetowej Pikniku Naukowego, 

tym razem „na korzyść” osób spoza Warszawy - została wybrana przez 20,5% osób spoza 

Warszawy i 14,3% Warszawiaków. Może to wskazywać na fakt, że uczestnicy spoza Warszawy 

aktywniej poszukują informacji o Pikniku, a nawet – że są jego bardziej świadomymi 

odbiorcami, ponieważ podejmują wysiłek wyszukania informacji o Pikniku i specjalnie na niego 

przyjeżdżają, a nie jedynie biernie odbierają komunikaty mijane mimochodem – jak billboardy 

czy informacje w komunikacji miejskiej. 

Powody i motywacje do przyjścia na Piknik Naukowy 

 W tym roku zmianie uległa większość pytań dotyczących powodów przyjścia na Piknik. 

Co prawda nie można w związku z tym dokonywać porównań między kolejnymi latami Pikniku, 

ale za to można mieć nadzieję, że lepiej poznaliśmy motywacje, które sprawiły,  

że ludzie przyszli na Piknik; mogliśmy też poznać ich oczekiwania i dowiedzieć się, na ile zostały 

one spełnione. Zwiedzającym zadano szereg pytań, w których pytano wprost i nie wprost, 

czego oczekują i czego spodziewają się po Pikniku, a także – co sprawiło, że przyszli na Piknik 

(także w formie pytania o to, dlaczego ich zdaniem ludzie przychodzą na Piknik). 

Oczekiwania  

Pytania o oczekiwania pokazują, czego ludzie spodziewają się, decydując się na wizytę 

na Pikniku. Pytaliśmy ich więc o to, co dla nich osobiście jest ważne – wszak oczekiwania 

względem imprezy przekładają się na motywację do przyjścia. Zwiedzający mieli powiedzieć, 

czy dane stwierdzenia ich dotyczą, czy nie; proszono ich o potwierdzenie bądź zaprzeczenie 

po przeczytaniu każdego z powodów (dlatego procenty nie sumują się do 100). 

 

Wykres 15 Oczekiwania wobec Pikniku Naukowego w procentach 
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Jak widać, głównym oczekiwaniem jest wartościowe spędzenie czasu – z tym 

stwierdzeniem nie identyfikuje się tylko jeden na szesnastu zwiedzających.  

Wszyscy inni (ponad 93%) mają nadzieję, że przychodząc na Piknik będą mieli okazję spędzić 

sobotę wartościowo (choć nie precyzujemy, co to znaczy). Prawie 90% zwiedzających oczekuje 

po prostu dobrej zabawy – ale że to odpowiedzi wybierane łącznie, można sądzić,  

że i ta zabawa ma być wartościowa. Niewiele mniej osób przychodzi, bo chce się nauczyć 

czegoś, czego do tej pory nie wiedziała (albo nawet nie wiedziała, że nie wie – ma być coś 

nowego). Prawie trzy czwarte zwiedzających oczekuje inspiracji, a blisko 70% - tego, że pozna 

kulisy pracy naukowców. Sporo mniej, ale nadal dużo bo ok. 57%, przychodzi na Piknik,  

by skłonić swoje dzieci do nauki i poszerzania wiedzy – to zapewne ci, którzy nie przyszli  

na Piknik sami, tylko ze swoimi pociechami. Można więc powiedzieć, że ci, którzy decydują się 

poświęcić pół soboty na wizytę na imprezie nazywającej się Piknikiem Naukowym,  

chcą wyjść z niej zainspirowani, z poczuciem wartościowo spędzonego czasu, zadowoleni  

z tego, że dobrze się bawili i (przy okazji?) nauczyli czegoś nowego i dowiedzieli się, czym  

na co dzień zajmują się tajemniczy naukowcy. 

Oczekiwania a wiek 

 W Pikniku, a co za tym idzie i badaniu, biorą udział ludzie w każdym wieku.  

Ich potrzeby są często bardzo różne; w innym celu przychodzi rodzic dbający o harmonijny 

rozwój swego dziecka, w innym – nastolatka z koleżankami, w jeszcze innym – bezdzietne 

starsze małżeństwo. Dlatego też odpowiedzi na pytanie o oczekiwania skrzyżowano z danymi 

na temat wieku. Poniższy wykres pokazuje, jaki odsetek wszystkich, którzy wyrazili dane 

oczekiwanie względem Pikniku, należał do poszczególnych kategorii wiekowych. 

Oczywiście, na powyższe wyniki mają wpływ liczebności poszczególnych grup 

wiekowych wśród respondentów – osób w wieku 25-34 lata było zwyczajnie więcej  

niż 65-latków. Interesujące są więc zwłaszcza te oczekiwania związane z Piknikiem,  

w których odsetki odpowiedzi jakiejś grupy wiekowej znacząco różnią się od odsetka 

zwiedzających w danym wieku.  

 

Wykres 16 Oczekiwania wobec Pikniku ze względu na wiek 
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Powody przyjścia – ONI? 

Czemu inni przychodzą na Piknik? 

Komplementarnym w stosunku do omówionego powyżej jest pytanie o to,  

po co zdaniem respondenta ludzie przychodzą na Piknik. Ponieważ mamy pewną tendencję 

do ekstrapolowania własnych potrzeb i przekonań na społeczeństwo, pytanie to w pewnej 

mierze pokazuje nie tyle odgadywane motywacje innych, ile te, które towarzyszyły badanym. 

Z drugiej strony, wiele osób może być przekonanych, że inni przychodzą na Piknik,  

żeby zrealizować cele związane np. z rozwojem dzieci, choć sami ich nie mają albo przychodzą 

bez nich. Podobnie jak w poprzednim pytaniu, respondentów poproszono o powiedzenie 

„TAK” lub „NIE” po każdym odczytanym stwierdzeniu. Wykres pokazuje więc, jak odsetek osób 

zgodził się, a jaki nie zgodził z poszczególnymi stwierdzeniami. 

 

Wykres 17 Powody przyjścia na Piknik według zwiedzających, w procentach 

Dane zobrazowane na wykresie są bardzo ciekawe, zwłaszcza jeśli zestawi się je  

z oczekiwaniami (opisanymi powyżej) i własnymi potrzebami zwiedzających  

(opisanymi poniżej). O ile niemal 90% zwiedzających oczekuje od Pikniku dobrej zabawy,  

o tyle tylko 72% jest przekonanych, że po to przychodzą inni (innymi słowy – 18% sądzi,  

że ich pragnienie dobrego bawienia się nie jest powszechne). Podobnie jest z nauczeniem  

/ dowiedzeniem się czegoś nowego – oczekuje tego prawie 85% zwiedzających,  

ale o tym, że chcą tego inni, przekonanych jest 13% mniej. Chęć poznania pracy naukowców 

deklaruje ponad 68% respondentów, ale jednocześnie tylko 40% żywi przekonanie,  

że jest to jedną z motywacji innych. 

Z czego wynikają te – duże przecież – różnice? Z jednej strony, respondent ma 

przekonanie, że mówi o innych, więc może „zgadywać”, co jest ważne dla nich, a dla niego nie. 

Jednak ponieważ znacząco większe odsetki wskazują własne oczekiwania niż przytakują,  

gdy pytamy ich o motywacje innych, można uznać, że to odpowiedzi na to drugie pytanie 
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pokazują prawdziwe motywacje i oczekiwania zwiedzających – łatwiej po prostu powiedzieć, 

że naszym zdaniem inni nie przychodzą po to, by dowiedzieć się czegoś nowego  

(prawie 30% wskazań) czy żeby powiększyć swoją wiedzę (prawie 40%) albo poznać pracę 

naukowców (prawie 60% odpowiedzi negatywnych) niż powiedzieć – zwłaszcza w wywiadzie 

kwestionariuszowym, a więc twarzą w twarz z ankieterem – że my sami nie chcemy  

tu wartościowo spędzać czasu (tylko 7% odpowiedzi negatywnych) ani dowiadywać się czegoś 

nowego (15%) a jedynie dobrze się bawić. 

Połowa zwiedzających jest przekonana, że inni chcą dzięki Piknikowi zaciekawić dzieci 

(to mniej więcej tyle, ile oczekuje skłonienia dzieci na nauki i poszerzania wiedzy),  

a jedna czwarta – że inni za pomocą przyjścia na Piknik chcą sprawić, że dzieci będą chciały 

studiować. W tym przypadku nie ma zasadniczych różnic między obydwoma pytaniami  

(o własne oczekiwania i przekonania co do cudzych motywacji). 

Dla kogo jest Piknik? 

Zwiedzających zapytaliśmy także, do kogo ich zdaniem adresowany jest Piknik 

Naukowy. Podobnie jak w większości innych pytań, poprosiliśmy ich o potwierdzenie  

lub zaprzeczenie przy każdej odczytanej odpowiedzi. Uzyskane odpowiedzi pozwalają ustalić,  

jaki wizerunek ma Piknik Naukowy. Poniższy wykres pokazuje więc, jakie odsetki 

respondentów stwierdziły, że ich zdaniem Piknik to impreza dla danej grupy. 

 

Wykres 18 Adresaci Pikniku według zwiedzających 

Pytanie zobrazowane na wykresie zostało zadane zwiedzającym po raz pierwszy; 

wcześniej nie było obecne w kwestionariuszu. Dzięki zebranym odpowiedziom możemy 

pokazać, do kogo zdaniem zwiedzających kierujemy Piknik. Ogromna większość zwiedzających  

(ponad 90%) jest przekonana, że Piknik to impreza przede wszystkim dla rodziców z dziećmi. 
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Ponieważ dwie kolejne najczęściej wybierane odpowiedzi – „dla młodzieży” (niemal 90%)  

i „dla dzieci” (86,8%) również wskazują na osoby niedorosłe, w przypadku dzieci siłą rzeczy 

przybywające z rodzicami, jasno widać, że Piknik Naukowy jest odbierany jako impreza stricte 

familijna.  

Prawie 80% badanych uważa, że Piknik jest przede wszystkim dla zainteresowanych 

nauką. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że co piąty zwiedzający jest przeciwnego zdania 

– uważa więc, ze Piknik Naukowy to impreza dla kogoś innego niż zainteresowani nauką, 

prawdopodobnie – dla rodziców z dziećmi, skoro tylko mniej niż co jedenasty zwiedzający się 

z tym nie zgadzał. A przecież celem Pikniku jest właśnie inspirowanie do samodzielnego 

poszerzania wiedzy (a więc interesowania się nauką). Sporo mniej – ok. 65% - jest 

przekonanych, że Piknik jest „dla każdego”. Ciekawe, dla kogo nie jest zdaniem pozostałych 

35%. Prawie tyle samo (również ok. 65%) respondentów uważa, że Piknik to także miejsce  

dla studentów, a prawie 57% - że dla dorosłych bez dzieci. Te dwie ostatnie odpowiedzi 

powinny cieszyć organizatorów, ponieważ pokazują, że pomimo familijnego wizerunku 

imprezy, trzy piąte respondentów widzi w nim potencjał także dla zwiedzających,  

których cele przyjścia nie są związane z organizowaniem czasu i rozwoju dzieci. 

Jedna trzecia zwiedzających uważa, że Piknik to impreza również dla naukowców, 

którzy – jak rozumiem – mieliby w nim uczestniczyć w charakterze zwiedzających.  

Ponieważ pracowników naukowych jest wśród zwiedzających dziesięciokrotnie mniej (3,3%), 

być może należałoby w większym stopniu zachęcać do przybycia tę właśnie grupę. 

Powody i motywacje – JA 

Zwiedzających zapytano także wprost, dlaczego oni sami przyszli na Piknik.  

Pytanie następowało bezpośrednio po pytaniu o motywacje innych zwiedzających, więc 

powinna być odczuwalna różnica między odpowiedziami na nie. Nie wszystkie odpowiedzi były 

oczywiście takie same. Na poniższym wykresie widać, jaką popularnością wśród zwiedzających 

cieszyły się poszczególne odpowiedzi (znowu do wyboru „TAK” lub „NIE” przy każdym 

stwierdzeniu). 

 

Wykres 19 Powody przyjścia na Piknik w procentach 
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Najczęściej wybieranym powodem przyjścia na Piknik była chęć poznania pracy 

naukowców. Wskazało go prawie 55% badanych. To o 15 punktów procentowych więcej niż 

gdy badania wskazywali ten powód jako motywację innych i jednocześnie o kilkanaście 

punktów procentowych mniej niż tych, którzy pokazania pracy naukowców od Pikniku 

oczekują. Drugim co do istotności powodem przyjścia była chęć zobaczenia Stadionu 

Narodowego. Do tej pory oczywiście nie było takiej możliwości wśród odpowiedzi do wyboru 

(ani do zwiedzenia Stadionu pry okazji Pikniku, bo był gdzie indziej). Wizytę na Stadionie jako 

motywację do przyjścia wskazało 53,4% respondentów. Trzecim i z pewnością ważnym dla 

organizatorów Pikniku powodem przyjścia był fakt uczestnictwa w innej imprezie 

organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik bądź wizyta w CNK. Tę odpowiedź wskazało 

ponad 46%badanych. Spośród tych 46% na Pikniku Naukowym było wcześniej również 46% - 

oznacza to, że 54% badanych, którzy jako powód przyjścia wskazali udział w innej imprezie 

albo wizytę w CNK, miało na myśli coś innego niż Piknik Naukowy. To z kolei znaczy, że Centrum 

udaje się budować grupę ludzi zainteresowanych nauką i lubiących kopernikowy sposób jej 

pokazywania. 

Festyn, piknik, jarmark i Stadion 

Jak co roku liczna była także grupa wielbicieli imprez typu „piknik, festyn, jarmark” 

(ponad 40% wskazań). W kontrze do tego wyniku cieszyć musi fakt, że niewiele mniej  

(również ponad 40%) badanych zadeklarowało, że zapoznało się z programem Pikniku  

i dlatego przyszło. Łączy się z tym zapewne także wskazanie dotyczące zainteresowania się 

Piknikiem dzięki audycjom w Polskim Radio, prowadzącym promocję kolejnych Pikników 

Naukowych.  

Ponieważ ta motywacja wydaje się ciekawa, przygotowano zestawienie pokazujące, 

jakie inne odpowiedzi wybrały osoby, które wskazały Stadion jako jedną ze swych motywacji 

do odwiedzenia Pikniku.  

 

Wykres 20 Inne motywacje osób, które jako jedną z odpowiedzi wskazały chęć zobaczenia Stadionu Narodowego,  
w procentach.  N = 222 
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Jak widać, najpopularniejszą motywacją jest wciąż chęć poznania pracy naukowców. 

Odsetek ten jest zbliżony do tego w całej badanej populacji. Wyższy (o 10 punktów 

procentowych) jest natomiast ten związany z upodobaniem imprez typu „festyn, piknik, 

jarmark”. Pozostałe odsetki wybieranych odpowiedzi są niemal takie same  

(różnice kilku punktów procentowych, a więc niewielkie), więc można wysnuć wniosek,  

że istnieje grupa zwiedzających, dla których istotnym motywatorem jest to, że Piknik  

ma festynowy charakter i odbywa się w miejscu kojarzonym z zabawą i rozrywką. 

Powody przyjścia i wykształcenie 

 Podczas przygotowywania badania postawiono hipotezę, że powody i motywacje  

do przyjścia mogą być różne w zależności od wykształcenia zwiedzających. W związku z tym 

odpowiedzi na pytanie o powody, dla których dana osoba przyszła na Piknik  

(omówione powyżej) zestawiono z danymi na temat posiadanego wykształcenia.  

Poniższy wykres pokazuje, jak wybrane odpowiedzi rozkładają się na grupy wiekowe  

– a więc, jakie odsetki osób z danym poziomem wykształcenia wybrały daną odpowiedź,  

z uwzględnieniem tego, jaki procent respondentów w ogóle ją wskazał.  

A więc – jeżeli motywacją była chęć poznania pracy naukowców, wybrana przez 54,09% 

zwiedzających, to na wykresie zobaczymy, jaki udział w tych 54% mają osoby z wykształceniem 

podstawowym, średnim, pomaturalnym i wyższym. W zestawieniu pominięto osoby  

z wykształceniem zawodowym, ponieważ odsetki byłyby bardzo, bardzo małe i w zasadzie 

niewidoczne na wykresie. 

 

Wykres 21 Powody przyjścia na Piknik ze względu na wykształcenie; w procentach 

7,6%

3,6%

7,2%

10,1%

17,4%

1,4%

2,9%

9,8%

16,3%

16,3%

15,2%

16,7%

10,3%

12,6%

12,6%

16,1%

10,3%

17,2%

14,9%

19,5%

28,7%

19,5%

28,7%

24,1%

6,1%

9,4%

15,5%

14,8%

12,1%

20,0%

19,8%

21,1%

13,7%

21,1%

22,7%

23,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Zainteresowały mnie konkursy związane z Piknikiem

Chcę zobaczyć, na co idą moje podatki

Zawsze tu przychodzę - to mój kolejny Piknik

Inny powód

Przyda mi się to w szkole/pracy/na studiach

Dzieci chciały tu przyjść

Słucham Polskiego Radia i zaciekawiła mnie ta impreza

Przeczytałam/em program i uznałam/em że warto

Lubię festyny, pikniki, jarmarki

Uczestniczyłam/em w innej Imprezie albo byłam/em w CNK

Chciałam/chciałem zobaczyć Stadion Narodowy

Chcę poznać pracę naukowców

Powody przyjścia ze względu na wykształcenie

podstawowe średnie pomaturalne wyższe



 
 

31 

 

Powody przyjścia i miejsce zamieszkania 

 Powody, dla których ludzie decydują się odwiedzić Piknik Naukowy, różnią się także ze 

względu na miejsce zamieszkania. Podobnie jak przy analizie źródeł wiedzy o Pikniku, 

kryterium różnicującym było mieszkanie w Warszawie bądź poza nią. Dane wynikające z tego 

zestawienia prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 22 Powody przyjścia na Piknik ze względu na miejsce zamieszkania (Warszawa / poza Warszawą) 
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w której chcą uczestniczyć po raz kolejny, dla osób spoza Warszawy udział w nim wiąże się  

z wyjazdem, więc odwiedzanie go co roku może być trudniejsze. 

Na pikniku po raz pierwszy, drugi i…? 

Uczestnicy Pikniku jako jedną z przyczyn i motywacji do przyjścia wskazują fakt, że byli 

już na nim wcześniej. Dlatego też co roku pytamy respondentów, po raz który odwiedzili Piknik 

Naukowy. Uzyskane odpowiedzi, wraz z danymi z lat ubiegłych, pokazuje poniższa tabela. 

Odpowiedzi 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Pierwszy raz 45,0% 50,5% 47,7% 41,3% 46,1% 57,9% 

Drugi i kolejny raz 55,0% 49,5% 52,3% 58,7% 53,9% 42,1% 

Tabela 8 Wizyta na Pikniku - po raz pierwszy i kolejny, na przestrzeni lat 2007-2013 

 Dane dla tego roku są zupełnie inne niż dla poprzednich. Do 2012 roku większość 

zwiedzających stanowiły osoby, które Piknik odwiedziły przynajmniej po raz drugi.  

W tym – po raz pierwszy w historii badań piknikowych – tendencja była odwrotna: większość 

zwiedzających to nowicjusze, osoby, które po raz pierwszy zdecydowały się odwiedzić Piknik. 

Organizatorzy powinni cieszyć się z tego faktu – choć grupa wiernych gości Pikniku stanowi 

mniejszy odsetek wśród zwiedzających, to przecież liczba gości Pikniku znacząco wzrosła. 

Dlatego też nie należy martwić się, że grupa tych, którzy odwiedzają Piknik ponownie, zmalała. 

Ponieważ chęć zobaczenia Stadionu Narodowego stanowiła znaczącą motywację do przybycia 

na Piknik, trudno się dziwić, że odsetek osób odwiedzających Piknik dość znacząco wzrósł  

(o 10 punktów procentowych). 

 Zwiedzający pojawiają się na Pikniku nie tylko po raz pierwszy lub drugi,  

ale także – trzeci, czwarty, piętnasty a nawet 18. (choć tegoroczny Piknik był zaledwie 

siedemnastą edycją tej imprezy). Poniższa tabela pokazuje odsetki liczby kolejnych wizyt  

na przestrzeni lat 2007-2013. 

Który raz na Pikniku? 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Pierwszy 45,0% 50,5% 47,7% 41,3% 46,1% 57,9% 

Drugi 23,3% 18,2% 19,1% 19,0% 19,8% 14,2% 

Trzeci  13,5% 13,3% 14,1% 15,8% 13,2% 11,5% 

Czwarty  6,2% 6,7% 7,6% 7,4% 6,9% 5,0% 

Piąty 2,9% 3,1% 4,7% 5,2% 5,1% 2,6% 

Szósty 1,0% 1,2% 0,2% 1,7% 1,9% 2,6% 

Siódmy  i więcej 8,0% 3,4% 5,3% 6,7% 5,4% 3,4% 

Tabela 9 Struktura liczby wizyt na wcześniejszych Piknikach na przestrzeni lat 2007-2013 

 Jak widać, znacząco (powyżej 5 punktów procentowych) zmniejszył się odsetek tych, 

którzy odwiedzili Piknik po raz drugi. „Stałych bywalców”, czyli osób będących na Pikniku  

co najmniej po raz trzeci, jest mniej niż do tej pory – co najmniej po raz trzeci imprezę 

odwiedził co czwarty zwiedzający, do 2013 – co trzeci. Ponieważ odsetki powyżej czwartego 

razu na Pikniku są bardzo niewielkie, na wykresie zgrupowano je jako jedną odpowiedź  

„czwarty i więcej”. 
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Wykres 23 Struktura liczby wcześniejszych wizyt na Piknikach Naukowych w 2013; w procentach 

OCENA PIKNIKU NAUKOWEGO – ORGANIZACJA 
Piknik Naukowy jest co roku oceniany przez zwiedzających w wielu wymiarach. Prosimy 

ich o wyrażoną wprost ocenę programu i organizacji, pytamy o niedociągnięcia i preferencje 

co do tematyki i treści pokazów. W tym roku zadaliśmy też szereg pytań dotyczących instytucji 

i ich rodzajów a także form pokazów, które chętnie i mniej chętnie spotkają na Pikniku. 

Ważnym elementem oceny są także pytania dotyczące interakcji z osobami prowadzącymi 

piknikowe stanowiska. Pośrednią formę oceny imprezy stanowią także słowa,  

których uczestnicy używają do pisania, jaki ich zdaniem jest Piknik Naukowy.  

W tym roku poprosiliśmy również zwiedzających o to, by w kilku słowach opowiedzieli o tym, 

co najlepiej zapamiętają i dlaczego. Wypowiedzi te (w liczbie około stu) zostały nagrane  

na dyktafon i spisane oraz poddane analizie. 

Oceny ogólne 

Organizacja 

Zwiedzających poproszono, by ocenili – ogólnie – organizację tegorocznego Pikniku w skali 

od 1 do 5. Rozkład tych ocen obrazuje poniższy wykres. 

Pierwszy
58%

Drugi
15%

Trzeci
13%

Czwarty i więcej; 14%

KTÓRY RAZ NA PIKNIKU NAUKOWYM?
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Wykres 24 Ocena organizacji Pikniku 2013 w procentach 

Zwiedzający ocenili Piknik dobrze i bardzo dobrze – ponad połowa z nich wybrała ocenę 

maksymalną (5), kolejne 30% - „czwórkę”. Co dziesiąty respondent ocenił organizację Pikniku 

średnio (na trzy), co dwunasty – źle (2) lub bardzo źle (1). W poprzednich latach zwiedzający 

nie dokonywali ogólnych ocen – pytano ich o to, jak oceniają poszczególne elementy 

organizacji i programu (z kolei te oceniane były niezbyt szczegółowo), ale nie proszono  

o przedstawienie swoich ogólnych wrażeń. Przy interpretacji tej oceny szczególnie ważne  

dla organizatorów powinny być zastrzeżenia zwiedzających co do konkretnych kwestii 

organizacyjnych, przedstawione w dalszej części raportu. 

Program 

Podobnie jak organizację, zwiedzający oceniali program, również w skali od 1 do 5.  

Uzyskane wyniki prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 25 Ogólna ocena programu Pikniku w procentach 

bardzo źle; 2,9%
źle; 4,9%

średnio; 10,9%

dobrze; 30,2%

bardzo dobrze
51,1%

JAK OGÓLNIE OCENIA PAN(I) ORGANIZACJĘ 
PIKNIKU?

bardzo źle
2,5% źle; 1,2%

średnio; 8,8%

dobrze; 43,9%

bardzo dobrze
43,6%

Jak ogólnie ocenia Pan(i) program Pikniku?
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Program Pikniku został oceniony nieco lepiej niż jego organizacja, choć proporcje 

między oceną dobrą (4) i bardzo dobrą (5) były inne każdą z ocen wybrał mniej więcej taki sam 

odsetek (niecałe 44%) zwiedzających. W sumie więc niemal 90% zwiedzających było 

zadowolonych z programu imprezy, na którą przybyli, kolejne 8,8% było średnio 

zadowolonych. Źle lub bardzo źle program oceniło w sumie 3,7% zwiedzających. W przypadku 

oceny programu Pikniku warto również zajrzeć do ocen szczegółowych, dotyczących pokazów, 

kontaktu z naukowcami i tego, czy oczekiwania zwiedzających zostały zaspokojone.  

Wizyta na kolejnym Pikniku? 

Ważnym czynnikiem pokazującym, czy zwiedzający byli zadowoleni ze swojej wizyty  

na Pikniku, jest deklaracja dotycząca wizyty na następnej jego edycji. Dlatego też, jak co roku, 

zapytaliśmy respondentów, czy wybiorą się na Piknik za rok. Strukturę odpowiedzi prezentuje 

poniższy wykres. 

 

Wykres 26 Deklaracje dotyczące wizyty na przyszłorocznym Pikniku; w procentach 

Na Piknik zamierza „powrócić” prawie 93% ankietowanych. Oznacza to, że więcej  

niż dziewięciu na dziesięciu zwiedzających było na tyle zadowolonych z wizyty na tegorocznym 

Pikniku, że planuje w przyszłym roku ponownie spędzić na nim letnią sobotę.  

Co ważne, więcej osób deklaruje, że jest swoich planów pewna – wybrali odpowiedź 

„zdecydowanie tak” (blisko 6 z 10 wszystkich badanych), a 35% - że raczej to uczyni.  

W sumie 7% badanych raczej (4,1%) lub zdecydowanie (3%) nie planuje odwiedzić 

przyszłorocznego Pikniku.  

Organizatorzy mają tu trzy powody do zadowolenia: 

 Na następny Piknik planuje się wybrać większy niż rok temu odsetek zwiedzających 

(2012 – 89%, 2013 – 93%). Ponieważ również większy odsetek niż w poprzednich latach 

był na Pikniku po raz pierwszy, można stwierdzić, że nowym gościom impreza 

zdecydowanie przypadła do gustu i odpowiedziała na ich potrzeby. 

zdecydowanie 
tak

57,7%

raczej tak; 35,2%

raczej nie; 4,1%

zdecydowanie nie
3,0%

Czy zamierza Pan(i) wybrać się na przyszłoroczny Piknik?
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 Proporcje tych, którzy wybrali odpowiedź „raczej tak” i „zdecydowanie tak” uległy 

korzystnej zmianie: o ile rok temu były niemal równe (odpowiednio 45 i 44% wskazań), 

a tyle w tym roku przewaga zdecydowanych jest bardzo znacząca i wynosi ponad  

20 punktów procentowych (odpowiednio 35,2 i 57,7%). 

 Odsetek planujących wizytę w przyszłym roku jest większy niż rok temu pomimo 

tego, że znacząco więcej było zwiedzających spoza Warszawy i Mazowsza. Oznacza 

to, że choć przybycie na Piknik było większą wyprawą niż przyjazd tramwajem albo 

spacer z domu, badani uważają Piknik za imprezę wartą podjęcia takiego wysiłku. 

Oczywiście dane te mają charakter jedynie deklaratywny, ale i tak stanowią dobry 

barometr zadowolenia z Pikniku. 

Czas spędzany na Pikniku 

Zwiedzający w większości planują wizytę na Pikniku jako aktywność dość długotrwałą;  

ponad 55% z nich spędza na nim ponad 3h, z tego blisko 30% - nawet powyżej 4 godzin.  

Kolejne 24% zwiedzających planuje być na Pikniku 2-3h. W sumie powyżej dwóch godzin,  

a więc czasie pozwalającym na zwiedzenie kilku czy kilkunastu najbardziej interesujących 

zwiedzającego stanowisk, planowało 79,2% zwiedzających. To o 6 punktów procentowych 

więcej niż rok temu. 

Tylko 2 na tysiąc zwiedzających planowało być na Pikniku przez mniej niż pół godziny,  

a 5 na stu – poniżej jednej godziny. 

Wartości te są zbliżone do wcześniejszych, w jednych kategoriach nieco większe,  

w innych nieco mniejsze. 

Planowana liczba godzin na Pikniku 
% odpowiedzi 

2011 2012 2013 

do 30 min 0,5% 0,7% 0,2% 

31-60 min 6,1% 2,4% 5,3% 

1h-2h 16,8% 19,0% 16,3% 

2h-3h 24,0% 25,1% 23,8% 

3h-4h 17,7% 21,4% 24,8% 

Powyżej 4h 34,9% 26,8% 29,6% 

Tabela 10 Planowana liczba godzin spędzonych na Pikniku w procentach, na przestrzeni lat 2011-2013 

Odpowiedzi udzielone przez respondentów, pokazujące, że prawie wszyscy zamierzają 

spędzić na Pikniku minimum godzinę, a znakomita większość – więcej niż dwie, wskazują,  

że nawet jeżeli ktoś pojawił się na tej imprezie przypadkowo, to spodobała mu się na tyle,  

ze chciał na niej spędzić dość dużo czasu. 

Szczegółowe oceny organizacji 

Badanych poproszono o dokonanie oceny bodaj wszystkich (możliwych do zmiany  

– lokalizacja Pikniku nie podlega zmianie, więc nie pytano o nią zwiedzających)  

elementów organizacji Pikniku. Do wyboru mieli cztery odpowiedzi, obrazujące poziom  

ich zadowolenia z danego elementu. W niektórzy przypadkach odsetki braków odpowiedzi  
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są stosunkowo wysokie (nawet jedna czwarta badanych). Przyjęłam, że oznacza to,  

iż respondenci nie mieli nic do powiedzenia na dany temat, być może dlatego,  

że się np. z wolontariuszami nie zetknęli. 

Większość elementów organizacji Pikniku została oceniona dobrze lub bardzo dobrze. 

Z powodu dość wysokich odsetków braków odpowiedzi bardziej miarodajne  

dla organizatorów będzie nie porównywanie odsetków odpowiedzi oznaczających 

zadowolenie („zdecydowanie tak” i „raczej tak”), ale tych, które oznaczają brak zadowolenia 

(„raczej nie” i „zdecydowanie nie”). Inna interpretacja zakłamawałaby obraz – najmniej 

odpowiedzi pozytywnych mają pytania o wolontariuszy (w sumie po ok. 65%),  

ale badani nie ocenili ich pracy źle, tylko w co czwartym przypadku nie zrobili tego wcale.  

 

 

Wykres 27 Ocena elementów organizacji Pikniku w procentach 
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Odsetki osób niezadowolonych (łącznie „raczej nie” i „zdecydowanie nie”)  z poszczególnych 

elementów Pikniku wahają się od ok. 7 procent (oceny dotyczące wolontariuszy) do ponad 

28% („po Pikniku było łatwo się poruszać”). 

Organizatorzy mogą być zadowoleni z następujących elementów organizacji Pikniku: 

 Praca wolontariuszy (zarówno kompetencja jak i pomocność) – niewiele ponad 7% 

niezadowolonych 

 Nowa lokalizacja Pikniku – ok. 10% niezadowolonych 

 Oznakowanie instytucji uczestniczących w Pikniku – 11,3% niezadowolonych 

 Łatwość i możliwość uzyskania informacji w punktach informacyjnych – niespełna 12% 

niezadowolonych 

 Informacje publikowane przed Piknikiem zdaniem zwiedzających zachęcały  

do odwiedzenia PN, powodowały zaciekawienie – odpowiedzi negatywne wybrało 

również niespełna 12% respondentów 

Wydaje się, że nad tymi aspektami organizacji nie trzeba już bardzo dużo pracować  

i dla sukcesu Pikniku wystarczy utrzymać obecny poziom. 

Istnieją jednak także aspekty organizacji Pikniku, nad którymi praca wydaję się niezbędna, 

ponieważ niezadowolony jest z nic nawet co trzeci zwiedzający (w najgorszym przypadku). 

Poprawy wymagają: 

 Bezproblemowość znalezienia elementów infrastruktury (toalety, punkty 

gastronomiczne i informacyjne) – 17,5% niezadowolonych, a więc osób, które 

najprawdopodobniej  miały z tą ważną rzeczą problem 

 Czytelność oznaczeń na stadionie, ułatwianie przez nie poruszania się po terenie 

Pikniku – 18,3% niezadowolonych, a więc zapewne osób, które z powodu złych 

oznaczeń się zgubiły albo czegoś nie mogły znaleźć 

 Wystarczający charakter informacji publikowanych przed Piknikiem – nie zgodziło się  

z tym prawie 22% badanych 

 Bezproblemowość znalezienia interesujących pokazów, stanowisk, elementów 

programu – aż 23,6% badanych nie zgodziła się z tym stwierdzeniem, co oznacza,  

że z jakichś powodów mieli kłopot z dotarciem (odnalezieniem) tego, po co na Piknik 

przyszli. 

 Łatwość przemieszczania się po Pikniku – 28,6% zwiedzających nie zgodziło się  

z poglądem, iż po Pikniku łatwo było się przemieszczać, a więc subiektywnie ocenili  

je jako trudne. 

Powyższe zestawienie elementów wymagających poprawy jest dość niepokojące.  

Pokazuje bowiem, że choć informacje publikowane przed Piknikiem były zachęcające  

i ciekawe, choć punkty informacyjne działy prawie bez zarzutu, choć wolontariusze byli 

kompetentni i pomocni a instytucje – dobrze oznakowane, to prawie co trzeci zwiedzający 

uznał, że po Pikniku przemieszczać jest się trudno, a niemal co czwarty nie mógł znaleźć rzeczy, 

z powodu których na Piknik przyszedł (czyli elementów programu). Z pewnością irytujące były 

także problemy z odnalezieniem i dotarciem do tak ważnego elementu infrastruktury,  

jaką są toalety. Można przyjąć, że odpowiada za to sposób organizacji przestrzeni na Pikniku  



 
 

39 

 

z jednej i tłok z drugiej strony. Ponieważ oznakowanie samych stanowisk instytucji zostało 

ocenione dobrze (ok. 11% niezadowolonych), ale czytelność oznakowania stadionu już nie, 

należy założyć, że problemem okazał się sposób, w jaki owe oznaczenia zorganizowano,  

a więc fakt, iż numery namiotów powtarzały się w sektorach – na jednej imprezie było więc 

stanowisko 11A, 11B i 11C, rozmieszczone bynajmniej nie koło siebie, a w trzech odległych 

punktach na rozległym przecież stadionie.  

Główne elementy przeszkadzające zwiedzającym 

Ponieważ warto znać przyczyny ewentualnego niezadowolenia bądź braku komfortu 

zwiedzających, przekładające się zarówno na ich wspomnienia z imprezy  

(a więc i chęć odwiedzenia jej za rok) jak i możliwość percepcji treści pokazów, zapytano ich, 

o elementy, które mogły być uciążliwe. Po odczytaniu przez ankietera każdej rzeczy 

zwiedzający mówił, czy mu to przeszkadzało, czy nie. Poniższy wykres pokazuje, 

 jaki odsetek respondentów stwierdził, że dana rzecz mu przeszkadzała podczas Pikniku. 

 

Wykres 28 Główne elementy przeszkadzające zwiedzającym, w procentach 

Jak doskonale widać, najbardziej uciążliwym elementem jest tłum ludzi.  

Większość pozostałych elementów, na które narzekali zwiedzający, również jest związana z 

tym problemem – wskazany hałas (34% odpowiedzi) i zbyt wąskie przejścia w dość oczywisty 

sposób wiążą się z faktem obecności dziesiątków tysięcy ludzi w jednym  

(nawet dużym, ale nadal jednym) miejscu. 

Tłum jako taki przeszkadzał dwóm trzecim zwiedzających, a więc prawie dwukrotnie 

większemu odsetkowi niż tych, którzy narzekali na hałas. Zresztą – chyba każdy, kto odwiedził 

Piknik, przyzna, że tłum otaczający człowieka z każdej strony nie ułatwiał zadania zwiedzenia 

interesujących stanowisk. Niestety trudno rekomendować organizatorom jakieś rozwiązanie 

tego problemu – Piknik po prostu odwiedziło o połowę więcej ludzi niż do tej pory,  

więc nawet zwiększenie przestrzeni nie pozwalało na wyeliminowanie poczucia otoczenia 

przez ludzkie masy. Ludzi po prostu było bardzo dużo, instytucji mniej więcej tyle,  

co w poprzednich latach i chyba jedyne, co można by zrobić, to zachęcać ludzi do przybycia  

na samym początku Pikniku (wtedy było ich najmniej). 
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Co trzeci zwiedzający narzekał na hałas, a co czwarty – na zbyt wąskie przejścia.  

Jak już napisałam, obydwa elementy wiążą się bezpośrednio z tłumem ludzi.  

Zwłaszcza, że wskazywane w poprzednich latach jako dokuczliwe nagłośnienie ze sceny  

w tym roku było ciche i nienachalne. 

17%, a więc co szósty zwiedzający, miał problem ze znalezieniem interesującego go 

stanowiska; koresponduje to z poprzednio omawianym pytaniem o ocenę różnych elementów 

organizacji Pikniku. W nim na problem z odnalezieniem interesujących elementów programu 

wskazało 23% ankietowanych i prawdopodobnie to ten odsetek należało by uznać za wiążący 

– być może badani, którzy wcześniej powiedzieli, że przeszkadzał im tłum, hałas i zbyt wąskie 

przejścia, nie chcieli wychodzić na marudy i mówić, że właściwie wszystko im przeszkadzało. 

15% zwiedzających wskazało jako przeszkadzające „coś innego”, ale bardzo niewielu 

spośród nich wskazało, co konkretnie; udzielone odpowiedzi w sumie pokrywały się  

z wcześniej omówionymi kategoriami, a więc wiązały się z tłumem, hałasem i problemami  

z poruszaniem się po Pikniku, spowodowanymi… tłumem ludzi. 

Ok. 4% zwiedzających, a więc co 25. wskazał „nudne lub niezrozumiałe pokazy”. 

Ponieważ to grupa bardzo niewielka, kwestię oceny pokazów omówię w dalszej,  

poświęconej im, części raportu. 

Postulowane zmiany 

Co roku prosimy zwiedzających o zasugerowanie zmian, które należałoby wprowadzić  

w Pikniku. W kafeterii pojawiają się jednak tylko te elementy, które zmianie mogą podlegać. 

Dlatego też nie prosimy zwiedzających o ustosunkowanie się do takich propozycji  

jak dwudniowy Piknik (który bardzo często pojawiał się wśród dopisywanych odpowiedzi  

w poprzednich badaniach, jednak przynajmniej na razie nie jest możliwy do realizacji)  

czy zmiana miejsca Pikniku (przez najbliższych kilka lat będzie się odbywał na Stadionie 

Narodowym, a jego lokalizacja nie zależy tylko od preferencji organizatorów). 

Tak jak w poprzednich pytaniach, zwiedzających poproszono o ustosunkowanie się  

do propozycji odczytanych przez ankietera poprzez powiedzenie „tak”  

(jeśli badany uważał, że dana rzecz wymaga zmiany) lub „nie” (jeśli tak nie uważał).  

Uzyskane odpowiedzi prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 29 Propozycje zmian w programie Pikniku 
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Najwięcej zwiedzających – praktycznie połowa – chciałaby zwiększenia liczby pokazów 

prezentujących badania naukowe i zwiększenia liczby pokazów adresowanych do dorosłych. 

Obydwa te oczekiwania były wskazywane przez znacząco większy odsetek badanych niż 

pozostałe propozycje. Oznacza to, że co drugi zwiedzający chciałby, by Piknik miał 

poważniejszy charakter – był nastawiony na naukę i na interakcję także z dorosłymi, 

występującymi w roli odbiorcy pokazów, a nie jedynie opiekuna dzieci. To bardzo ważny sygnał 

dla organizatorów: Piknik posiada wizerunek imprezy familijnej, skierowanej głównie  

do rodzin z dziećmi (o tym napisałam powyżej, w części dotyczącej adresatów Pikniku  

w oczach zwiedzających). Przychodzą jednak na niego także dorośli bez dzieci i rodzice,  

którzy nie chcą być jedynie „dodatkiem do dziecka”. Chcą samodzielnie wykonywać 

doświadczenia i na równych prawach uczestniczyć w odbywających się w stanowiskach 

instytucji zajęciach. Płynie z tego wniosek, by zachęcać instytucje do szczególnego zwrócenia 

uwagi na naukowość prezentowanych pokazów i na zapewnienie zajęcia nie tylko 

najmłodszym zwiedzającym. 

Sporo mniej, bo 36,5%, czyli trochę więcej niż co trzeci zwiedzający chciałby 

zwiększenia liczby pokazów adresowanych do dzieci. Ponieważ prawie każda instytucja ma 

program skierowany tylko lub także do dzieci w różnym wieku, można ten postulat odczytywać 

jako ogólne pragnienie zwiększenia liczby pokazów (pewnie też ze względu na panujący tłok) 

na Pikniku. 63,5% zwiedzających nie widzi potrzeby zwiększania liczby pokazów dla dzieci,  

więc zapewne nie ma takiej potrzeby. 

Więcej niż co szósty zwiedzający (17,3%) chciałby zmienić „coś innego”.  

Wśród tych propozycji znalazł się tradycyjnie dwudniowy albo po prostu dłuższy Piknik,  

a także: 

 Zwiększenie ilości miejsca w namiotach i ich lepsza dostępność (najczęściej 

wskazywana odpowiedź) 

 Zwiększenie ilości punktów gastronomicznych i informacyjnych 

 Lepsza organizacja przestrzeni i informowania o niej (plansze, więcej map  

i drogowskazów) a także o tym, do kogo są adresowane pokazy (grupy wiekowe) 

 stworzenie na Pikniku stref ciszy bez głośników 

Z propozycji bardziej egzotycznych czy też radykalnych pojawiło się także wprowadzenie 

odpłatności za Piknik, ustanowienie dolnej granicy wieku zwiedzających,  

zakaz wstępu z wózkami dziecięcymi i niewpuszczanie zbyt dużej liczby ludzi.  

Jak widać z powyższych propozycji, tłok był naprawdę poważnym problemem.  

Niektórzy chcieliby także móc odpowiedzieć na więcej pytań otwartych w ankiecie, 

móc kupić gry logiczne czy zestawy doświadczeń albo wziąć udział w zajęciach sportowych, 

najlepiej na płycie stadionu (te akurat zaczęły się odbywać spontanicznie, za sprawą dzieci 

wyposażonych we własne piłki). 

Co siódmy zwiedzający (14,2%) chciałby, by stanowiska sponsorów były wyraźniej 

oznaczone; jednak dla znaczącej większości (ponad 85%) albo są oznaczone wystarczająco 

dobrze, albo nie ma to znaczenia. 
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OCENA PIKNIKU - PROGRAM 

W tegorocznym badaniu szczególny nacisk położono na uzyskanie danych na temat stosunku 

zwiedzających do programu, realizacji celów Pikniku związanych z inspirowaniem  

do samodzielnego poszerzania wiedzy i zainteresowania nauką oraz kontaktu  

z jej przedstawicielami. Ważnym celem badania było uzyskanie wiedzy o tym, w jaki sposób 

zwiedzający najbardziej lubią uczestniczyć w piknikowych propozycjach programowych  

i co z Pikniku wynoszą. 

Dziedziny pokazów – opinie uczestników 
W poprzednich latach badanych pytano o to, jakie dziedziny pokazów chcieliby dodać  

do Pikniku. W tym roku pytanie zmieniono i respondentów poproszono o ocenienie,  

czy liczba pokazów z danej dziedziny jest zbyt mała, zbyt duża czy też ich zdaniem optymalna.  

 

Wykres 30 Ocena liczby pokazów z poszczególnych dziedzin, w procentach 

Jak widać, opinie zwiedzających w kwestii liczby pokazów z poszczególnych dziedzin  

są mocno podzielone. Największy odsetek zadowolonych z liczby pokazów zanotowały nauki 

przyrodnicze (73,6% przekonanych o ich optymalnej liczbie) i ścisłe (72,8%).  

W zasadzie tak samo jest z dość tajemniczymi „innymi dziedzinami”, których zwiedzający 

raczej nie precyzowali. Tych, którzy uważali, że pokazów z w/w dziedzin jest zbyt dużo było  

o połowę mniej niż tych uważających, że jest ich zbyt mało (dla nauk przyrodniczych 

odpowiednio 7,9 i 16,6% i dla innych dziedzin – 8,4 i 16,1%); w przypadku nauk ścisłych odsetki 

te są niemal równe (11,8 i 13,7%). 

Dużo ciekawsze są dane dla pokazów z zakresu kultury, sztuki, nauk humanistycznych 

i społecznych. Aż jedna trzecia badanych uważa, że tych pokazów jest zbyt mało. 

Przeciwnego zdania (a więc, że jest ich zbyt dużo) było 8,4% (dla kultury i sztuki) i 13,7%  

(dla nauk humanistycznych i społecznych) zwiedzających. Wysokie odsetki respondentów, 

którzy uważają, że pokazów tych jest zbyt mało wskazują na konieczność modyfikacji 

programu i położenia większego nacisku na udział instytucji reprezentujących naukę także  

z zakresu „humanities” a nie tylko „science”. 
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43 

 

Ulubione i mniej ulubione formy aktywności 

Wśród form zajęć proponowanych przez uczestniczące w Pikniku instytucje można wyróżnić 

takie jak: 
 Pokaz (prowadzący sam prowadzi eksperyment, zwiedzający go oglądają)  
 Doświadczenia (zwiedzający sami wykonują określone rzeczy pod okiem zwiedzających) 
 Samodzielne zajęcia (prowadzący ogólnie mówią, co można zrobić, inwencja należy  

do zwiedzających, np. gry, warsztaty) 
 Rozmowa z naukowcem (w namiocie jest osoba – pracownik naukowy, której można zadawać 

pytania i która na nie kompetentnie odpowiada, wchodzi w interakcję) 
 Wykład (dłuższa, min. 15-min. wypowiedź prowadzącego, goście PN stoją i słuchają) 
 Ulotki, plakaty (leżą lub stoją w stanowisku, można je samemu poczytać) 
 Pokazy na scenie 

W badaniu poproszono zwiedzających, by każdą z form ocenili w skali od 1 (ocena najniższa) 
do 5 (ocena najwyższa), a następnie wskazali tę, którą uważają za najbardziej inspirującą, 
zachęcającą do samodzielnego poszerzania wiedzy. 

Średnie i modalne (czyli najczęściej wybierane odpowiedzi dla każdej z form) prezentuje 
poniższa tabela. 

Na ile lubi Pan(i) poszczególne formy 

aktywności na Pikniku? 
Średnia ocena Modalna 

doświadczenia 4,11 5 

pokaz 3,73 4 

samodzielne zajęcia 3,71 4 

rozmowa z naukowcem 3,66 4 

pokazy na scenie 3,25 4 

ulotki, plakaty 3,12 3 

wykład 2,67 3 
Wykres 31 Oceny poszczególnych form aktywności 

Odpowiedzi przedstawione w tabeli jasno pokazują, że najbardziej pożądaną formą 

zajęć na Pikniku są doświadczenia. Zwiedzający chcą samodzielnie wykonywać określone 

rzeczy, pod okiem i kierunkiem prowadzących. Nie tylko na nie patrzeć, nie słuchać o tym,  

co i jak działa i nie czytać o tym na ulotce i plakacie. W pięciostopniowej skali doświadczenia 

uzyskały średnio 4,11 punktu, ale najczęściej wybieraną odpowiedzią było 5, czyli ocena 

maksymalna (wskazało ją aż 58% procent badanych), a 4 – kolejne 22%. 

Drugą ulubioną aktywnością są pokazy, a więc zajęcia podczas których co prawda nie 

można czegoż zrobić samemu, ale prowadzący na bieżąco przeprowadza jakiś eksperyment, 

oglądany przez zwiedzających. Ta forma uzyskała średnią ocenę na poziomie 3,73 (na 5). 

Bardzo podobne noty, również powyżej 3,5, czyli 70% maksimum, uzyskały samodzielne 

zajęcia i rozmowa z naukowcem. Dla wszystkich trzech form najczęściej wybieraną 

odpowiedzią dla wszystkich trzech form była czwórka. 
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Znacząco mniej lubianą formą są pokazy na scenie, ocenione średnio na 3,25. Badani 

również najczęściej wybierali 4, ale spora liczba jedynek i dwójek (w sumie 15,6% ocen) 

sprawiła, że ocena była niższa. Można ją tłumaczyć tym, że pokazy na scenie są jeszcze „dalsze” 

od zwiedzającego niż te prowadzone w namiotach instytucji, nie ma w nich indywidualnej 

interakcji, a zwiedzający jest tylko widzem, prawie jak w teatrze.  

Zdecydowanie najgorzej ocenione zostały formy kojarzone z systemem edukacji 

formalnej, a więc ulotki, plakaty (formy pisane) i wykłady. Zostały ocenione średnio na 3,12  

i 2,67 w pięciopunktowej skali, a najczęściej wybieraną odpowiedzią było dla obu form 3. 

Z powyższych zestawień ocen wynika, że zwiedzający zdecydowanie preferują formy 

aktywne, w których sami mogą podejmować działania, a nie jedynie być ich biernym odbiorcą. 

Kluczowym słowem jest tu interakcja – o ile rozmowa z naukowcem jest oceniana dobrze,  

o tyle prowadzony przezeń wykład to forma niepożądana, oceniana najniżej ze wszystkich. 

Prawdopodobnie z tego samego powodu sporo lepiej oceniany jest pokaz w namiocie niż ten 

realizowany na scenie (różnica o 0,5 oceny) – podczas pierwszego zwiedzający ma poczucie 

sprawstwa, może na bieżąco dowiadywać się tego, co ma miejsce, uzyskiwać pożądane przez 

siebie informacje. Pokaz na scenie takich możliwości nie daje. 

Rozkłady ocen dla poszczególnych form aktywności pokazuje poniższy wykres.  

Widać na nim, jaki odsetek zwiedzających wybrał daną ocenę dla każdej aktywności. 

Zaznaczono również odsetki osób, które nie udzieliły odpowiedzi, a więc nie zaznaczyły żadnej 

oceny. 

 

Wykres 32 Rozkład ocen dla poszczególnych form aktywności; w procentach 
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Jak widać, doświadczenia są jedyną formą, dla której ocena bardzo dobra (5) została 

wskazana przez ponad połowę badanych, a dobra i bardzo dobra łącznie – przez 70% z nich. 

Podobnie jak w przypadku średnich ocen i modalnych, z rozkładu poszczególnych ocen wynika, 

że lubianymi formami, ocenianymi na 4 lub 5 przez większość zwiedzających (powyżej 60%)  

są też pokazy, samodzielne zajęcia i rozmowa z naukowcem, a także – pokazy na scenie.  

W przypadku pozostałych dwóch form – czyli słuchania wykładu i oglądania / czytania ulotek  

i plakatów, oceny negatywne (1 i 2) i neutralne (3) przeważają nad pozytywnymi.  

Dla wykładów to odpowiednio 52,6% (1 + 2 + 3) wobec 34,7% (4 + 5); reszta to braki 

odpowiedzi. Dla ulotek i plakatów wynik jest nieco lepszy, ponieważ oceny negatywne  

i neutralne  (1 + 2 + 3, w sumie 45,8%) równoważą pozytywne (4 + 5, w sumie 46,5% wskazań). 

Inspiracja do samodzielnego poszerzania wiedzy – formy aktywności 

Badanych zapytano także o to, która z form jest ich zdaniem najbardziej inspirująca, 

zachęcająca do samodzielnego poszerzania wiedzy. Rozkład odpowiedzi nie jest zaskakujący; 

prezentuje go poniższy wykres. 

 

Wykres 33 Najbardziej inspirujące formy aktywności wg zwiedzających; w procentach 

Doświadczenia, ulubiona forma piknikowej aktywności zwiedzających jest zdaniem 

ponad 37% z nich także formą najbardziej inspirującą do poszerzania wiedzy. Uważało tak 

prawie 4 na 10 badanych.  

Po około 12% wskazań zebrały także poprzednio ocenione podobnie pokazy, 

samodzielne zajęcia i rozmowa z naukowcem. Ich wskazanie to sygnał, że choć najbardziej 

lubianą formą są doświadczenia, to dla części oceniających je „na piątkę” bardziej inspirujące, 

skłaniające do tego, by samodzielnie, już w domu pogłębić swoją wiedzę, są inne  

(także dobrze ocenione) aktywności. 
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Jako mające taki wpływ na zwiedzających pokazy na scenie i wykłady zostały wskazane 

przez 1 na 25 badanych, a ulotki i plakaty – przez 1 na 35, co można uznać za wynik szczątkowy. 

Zwłaszcza, że aż 14,3% (czyli więcej niż wykłady, ulotki, plakaty i pokazy na scenie razem 

wzięte) badanych w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

Wniosek jest właściwie tylko jeden: na Pikniku powinny dominować, jeśli nie być 

jedynymi obecnymi, formy aktywne, angażujące, wymagające podjęcia działań przez 

zwiedzającego. Pozostałe – czyli wykłady, ulotki i plakaty – nie tylko nie są lubiane,  

ale także – nie są uważane za wartościowe pod kątem realizacji celów Pikniku,  

jakim jest inspirowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy. 

Inspiracja a wiek 

Preferencje co do najbardziej inspirujących form piknikowych aktywności w pewnej mierze są 

związane z wiekiem zwiedzających. Uzyskane na ten temat dane prezentuje poniższy wykres. 

Pokazuje on, w poszczególnych kategoriach wiekowych wyglądał rozkład preferowanych form 

aktywności.  

 

Wykres 34 Preferowane formy aktywności a wiek; w procentach 
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Dane zobrazowane na wykresie są bardzo ciekawe, miejscami – zaskakujące.  

Widać na przykład, że najstarsi zwiedzający najmniej ze wszystkich lubią doświadczenia 

(ledwie 21% wskazań wobec prawie 44 i 43% u licealistów i osób w wieku studenckim),  

ale za to znacząco częściej wybierają rozmowę z naukowcem. Dla co piątego 65-latka  

to właśnie ona jest najbardziej inspirują do samodzielnego poszerzania wiedzy. W pozostałych 

grupach wiekowych ten odsetek jest o ¼, 1/3 a nawet o połowę i więcej niższy!  

Bardziej lubianą przez seniorów niż przez inne grupy formą jest też wykład  

i – co może zaskakiwać – pokazy na scenie. Seniorzy są też największymi fanami pokazów,  

a mniejszymi niż inni – samodzielnych zajęć (np. warsztatów). W przypadku tego typu 

aktywności występuje dość duża rozbieżność pomiędzy uczniami szkół podstawowych  

i gimnazjów a licealistami – spośród pierwszych jako najbardziej inspirujące wskazało je 19,2%, 

spośród drugich – prawie dwukrotnie mniej, bo 10,7%. Może wydawać się smutne,  

że już wśród uczniów wraz z wiekiem spada przekonanie o tym, że zajęcia wymagające 

inwencji i kreatywności inspirują do poszerzania wiedzy. Ciekawe jest też to, że wraz z wiekiem 

rośnie przekonanie, że taką formą jest pokaz, a pokaz na scenie jest tak oceniany najczęściej 

(choć maksymalnie przez 8% badanych) przez najmłodszych i najstarszych uczestników 

Pikniku.   

Typy instytucji na Pikniku 

Chęć odwiedzania wg typów instytucji 

W Pikniku uczestniczą różne typy instytucji. Choć nie ma bezpośredniego przełożenia 

pomiędzy tym, do jakiej kategorii należy dana instytucja, a oferowanym przez nią programem, 

typami aktywności dla zwiedzających i tym, czy cel Pikniku jest realizowany, to poprosiliśmy 

zwiedzających o dokonanie pewnego uogólnienia i ocenienie, na ile różne instytucje chcą  

na Pikniku spotkać, a na ile nie. 

 

Wykres 35 Instytucje, które zwiedzający chcą widzieć na Pikniku; w procentach 
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Większość typów instytucji obecnych na Pikniku zwiedzający chcą – choć w różnym 

stopniu – na nim spotykać. Zdecydowanym liderem są ci, którzy Piknik współtworzyli  

od samego początku, czyli naukowcy prowadzący własne badania. Ich obecność jest pożądana 

przez 83% badanych (odpowiedzi „koniecznie” + „średnio”). Kolejne 12,3% zwiedzających 

mogłoby ich spotkać „ewentualnie”. Tych, którzy naukowców nie chcą widzieć, jest 3,1%  

(a więc mniej niż 1 na 33 badanych), a dla jednego na czterdziestu mogłoby ich nie być.  

Te odpowiedzi są marginalne; trudno byłoby sobie przecież wyobrazić Piknik Naukowy bez 

naukowców… 

Zaraz za naukowcami prowadzącymi badania plasują się studenckie koła naukowe.  

Ich obecność jest pożądana przez prawie 8 na 10 badanych (78,9%), a niechciana przez 

niespełna jednego na dziesięciu. Można przyjąć, że studenci z kół naukowych są postrzegani 

jako „młodsi naukowcy”, a więc także niezbędny element Pikniku (koła naukowe także 

współtworzyły pierwsze Pikniki Naukowe, choć oczywiście w mniejszej niż dziś liczbie). 

Prawie równie dobrze widziani są komunikatorzy naukowi, a więc osoby i instytucje 

podobne do Centrum Nauki Kopernik, co prawda nie prowadzące własnych badań naukowych, 

ale zawodowo zajmujące się komunikowaniem nauki, czyli jej popularyzacją  

w sposób angażujący zwiedzającego. Ich obecność jest pożądana przez więcej niż trzy czwarte 

zwiedzających (76,4%). Oznacza to, że chcą oni widzieć „prawdziwą naukę” nie tylko  

w wykonaniu jej „autorów” (naukowców i zaangażowanych studentów) ale także tych,  

którzy za misję działania stawiają sobie zainteresowanie nią jak najszerszych grup ludzi. 

Kolejne dwa typy instytucji, choć bardzo od siebie różne, ale zbierające podobne 

wartości wskazań, to instytucje zagraniczne i instytucje okołoszkolne.  

Obecności jednych i drugich pragnie odpowiednio 69,2 i 68,3% respondentów. Instytucje 

zagraniczne pozwalają zobaczyć, jak nauka i jej komunikowanie wyglądają w innych krajach. 

Choć poziom prezentacji w różnych stanowiskach jest różny, to łączy je pewne  

„otwarcie na świat” i kontakt z przedstawicielami nieraz bardzo odległych krajów.  

Z kolei instytucje i organizacje okołoszkolne, a więc szkoły i klasy, koła zainteresowań  

i stowarzyszenia działające przy placówkach edukacyjnych pokazują, że naukę w ciekawy 

sposób mogą poznawać i prezentować nie tylko poważni naukowcy, studenci renomowanych 

uczelni czy zawodowi komunikatorzy naukowi, ale także – zwykli uczniowie z osiedlowej 

podstawówki. Nawet jeżeli pokazy nie są tak widowiskowe jak u przedstawicieli 

wspomnianych wyżej instytucji, to pokazują, że nauka naprawdę jest dla każdego.  

A czasem i poziom prezentacji w ogóle nie odbiega od tego prezentowanego  

przez „zawodowców”. Niechętnych obecności instytucji zagranicznych i szkolnych jest 

odpowiednio 13 i 15% badanych; trudno mi wskazać możliwe przyczyny tej niechęci.  

Może badani trafili na wyjątkowo kiepskie stoisko zagraniczne lub szkolne?  

Albo mają silne przekonanie, że Piknik to miejsce prezentacji „nauki przez duże N”,  

a wszystko inne jest zbędne? 

Najmniej pożądane są stanowiska sponsorów i instytucji państwowych związanych  

z nauką, ale nie prowadzących własnych badań. Jednych i drugich chciałoby spotykać  

na Pikniku niespełna 40% badanych – pierwszych 38,9%, drugich – 39,2%. Niechętnych jest 

odpowiednio 40 i 39% respondentów. 
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Ponieważ programy wszystkich instytucji są bardzo różne, a wskazywanie ich typów 

jako pożądanych bądź niepożądanych jest jednak stereotypizacją, przy podejmowaniu decyzji 

o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia danej instytucji warto kierować się raczej 

proponowanymi formami aktywności niż samą formą organizacyjną. Można bowiem spotkać 

zarówno fascynujące, aktywne formy pracy w stoisku któregoś z urzędów jak i śmiertelnie 

nudny wykład okraszony ulotkami i prezentacją w power pointcie w renomowanym instytucie 

naukowym. 

 

Oznakowanie 

Badanych zapytano o dwie rzeczy związane z typami instytucji i ich działalnością.  

Uzyskaliśmy wiedzę o tym, czy chcą oni wyraźnie widzieć, z jakim typem (spośród wyżej 

wymienionych) instytucji mają do czynienia i czy chcą wiedzieć, kto prezentuje własne badania 

naukowe, a kto – inne rzeczy. Odpowiedzi przedstawiają dwa poniższe wykresy. 

 

Wykres 36 Potrzeba oznaczania typów instytucji; w procentach 

Jak widać, większość badanych uważa, że poszczególne typy instytucji powinny być na Pikniku 

wyraźnie oznaczone. Taką potrzebę wyraziło trzy czwarte badanych (74,5%).  

Przeciwnego zdania było 24,5% respondentów – stwierdzili oni, że różne typy instytucji raczej 

(9,1%) lub zdecydowanie (15,4%) nie powinny być wyraźnie oznaczone; widać nie uważają,  

że w jakikolwiek sposób może im się to przydać podczas Pikniku. Być może dobrze by było 

zapytać, czy respondenci preferują oznaczenie typu instytucji czy dziedziny, z której pokazy są 

w stanowisku prowadzone – taki wybór byłby prawdopodobnie bardziej miarodajny.  

Trudno bowiem oczekiwać, by pojawiały się jednocześnie informacje o nazwie,  

typie i dziedzinie instytucji. 
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Wykres 37 Potrzeba informacji - badania naukowe; w procentach 

Inaczej kształtują się potrzeby związane z informowaniem o tym, w którym stanowisku 

prezentowane są własne badania naukowe, a w którym – nie. Taką potrzebę posiada 67,6% 

badanych, przeciwnicy tego rozwiązania stanowią 30,8% respondentów. Zapewne mniejszą 

chęć znakowania prowadzących i nieprowadzących badań od potrzeby oznaczenia typów 

instytucji można tłumaczyć faktem, iż bardzo pożądanymi gośćmi Pikniku są komunikatorzy 

naukowi i przedstawiciele studenckich kół naukowych, którzy rzadko kiedy prowadzą własne 

badania, a raczej – przekazują i zgłębiają wiedzę „wyprodukowaną” przez kogoś innego.  

 

W interakcji z naukowcem 

Niezmiernie ważnym elementem udziału w Pikniku jest możliwość interakcji z naukowcami. 

To dla nich i przygotowanego przez nich programu ludzie przychodzą na Piknik Naukowy. 

wszak blisko 70% zwiedzających chce poznać ich pracę, a 85% - dowiedzieć się czegoś 

ciekawego. Te elementy w całości (poznanie kulis pracy naukowców) lub w znaczącym stopniu 

(dowiedzenie się czegoś ciekawego) sa możliwe do realizacji właśnie przez naukowców 

uczestniczących w Pikniku. 

Jak wskazują omówione wyżej wyniki, rozmowa z naukowcem jest formą najbardziej 

inspirującą do samodzielnego poszerzania wiedzy dla 12% zwiedzających,  

a lubi ją (oceny 4 i 5) ponad 65% badanych.  

O ile jakość zaproponowanych doświadczeń, pokazów i warsztatów (czyli innych lubianych  

i inspirujących form) da się ocenić na podstawie opisu zgłoszenia przesłanego przez instytucje 

uczestniczące w Pikniku, o tyle rozmowa z naukowcem w stu procentach zależy  

od kompetencji i nastawienia uczestniczącego w niej naukowca. Dlatego też zapytaliśmy 

zwiedzających, jak ważne są dla nich różne cechy i elementy takiej rozmowy.  

W kolejnym pytaniu, skierowanym już tylko do tych, którzy z jakimś naukowcem przed 

wzięciem udziału w badaniu rozmawiali, poprosiliśmy o ocenienie, na ile te cechy i elementy 

zostały zrealizowane. Udzielone odpowiedzi prezentuje poniższa tabela. 
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Jak ważne jest w 

rozmowie z naukowcem... 

Jak oceniasz pod tym 

względem naukowców 

spotkanych na Pikniku? 

średnia modalna średnia modalna 

Chęć rozmowy ze strony naukowca 4,84 5 4,70 5 

To, że ta osoba umie po prostu ciekawie 
opowiadać o nauce 

4,82 5 4,65 5 

Poczucie, że naukowiec czerpie przyjemność  
z rozmowy, chce się ze mną dzielić swoją wiedzą 

4,77 5 4,55 5 

Prosty, zrozumiały język 4,76 5 4,62 5 

Poczucie, że rozmawiam z pasjonatem 4,71 5 4,62 5 

To, że ta osoba opowiada o własnych badaniach, 
czymś, czym zajmuje się na co dzień 

4,43 5 4,41 5 

Tabela 11 Cechy i elementy rozmowy z naukowcem w opinii zwiedzających. Ocena istotności i realizacji. 

W analizie ocen dotyczących realizacji poszczególnych cech i elementów rozmowy  

z naukowcem należy wziąć pod uwagę, że wzięło w niej udział tylko 32% badanych,  

co w przypadku wywiadów kwestionariuszowych przekłada się na 130 respondentów. 

Właściwie wszystkie cechy i elementy rozmowy z naukowcem zostały przez badanych 

ocenione jako bardzo ważne; jedynie to, że dana osoba opowiada o własnych, prowadzonych 

na co dzień badaniach okazało się ważne (bez przymiotnika „bardzo”). Także realizacja tych 

postulatów nie nastręczyła piknikowym naukowcom trudności – dla wszystkich wymienionych 

elementów najczęściej wybieraną odpowiedzią było 5, czyli „bardzo ważne” (dla istotności) 

lub „bardzo dobrze” (dla realizacji). 

Zdecydowanie najważniejszym elementem jest chęć rozmowy ze strony naukowca – 

trudno bowiem jest wchodzić w interakcję z kimś, kto nie ma na nią najmniejszej ochoty  

a zadającego pytania zwiedzającego traktuje jak intruza. Ta odpowiedź uzyskała średnią ocenę 

4,84 w skali pięciopunktowej, co oznacza, że jest warunkiem koniecznym udanej interakcji z 

naukowcem. Ci, którzy mieli okazję z jakimś porozmawiać, ocenili swoje spotkania na 4,7,  

a więc nadal wysoko, ale jednak niżej niż w przypadku oceny istotności tego czynnika.  

Oznacza to, że część zwiedzających uznała, że rozmowa mogła wyglądać trochę lepiej,  

tzn. chęć rozmowy ze strony naukowca mogłaby być jeszcze bardziej widoczna.  

Nie bardzo, bo ocen 1 i 2 nie było (pojawiły się dwie jedynki i jedna dwójka – to ilość 

nieistotna), a ocena 3 wystąpiła siedem razy na ogólną liczbę 130 ocen. Zarówno w przypadku 

oceny istotności jak i oceny samej rozmowy najczęściej wybieraną odpowiedzią było 5,  

czyli bardzo istotne / bardzo dobrze. 

Właściwie identycznie prezentują się wyniki dla stwierdzenia, że „ta osoba umie  

po prostu ciekawie opowiadać o nauce”. Ocena istotności jest w zasadzie identyczna,  

ocena rozmowy, w której uczestniczyli badani – również. O ile trudno się dziwić chęci 

rozmawiania z tymi, którzy mówią o nauce ciekawie, o tyle trzeba się cieszyć, że piknikowi 

naukowcy tę umiejętność posiedli, na co wskazuje wysoki współczynnik zadowolenia  

z tej rozmowy (znowu najczęściej wybierana odpowiedź to 5). 
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Równie istotne jest subiektywne poczucie, że naukowiec czerpie przyjemność  

z odbywanej rozmowy, że chce się dzielić swoją wiedzą, a nie – że robi to za karę albo w ramach 

służbowego obowiązku. Istotność tego czynnika badani ocenili na 4,77 (a więc prawie tyle, co 

wyżej omówione cechy i elementy dobrej rozmowy z naukowcem), a realizację – nieco niżej, 

bo na 4,55. Pomimo tej, niższej już oceny, nadal najczęściej wskazywaną wartością było 5, 

tylko pojawiło się nieco więcej trójek (12 na 130 wszystkich udzielonych na to pytanie 

odpowiedzi). Praktycznie tak samo jest w przypadku używania prostego, zrozumiałego języka 

(średnia ocena istotności 4,76 i realizacji 4,62) i poczucia, że rozmawia się z pasjonatem 

(odpowiednio 4,71 i także 4,62). Najczęściej wybierane odpowiedzi dla obu elementów  

to 5 (w obydwu kategoriach).  

Za najmniej istotny element badani uznali to, czy rozmawiają z osobą, która opowiada 

o swoich własnych badaniach, tym, czym zajmuje się na co dzień. Średnia uzyskana ocena 

istotności wyniosła w tym przypadku 4,43 (modalna 5), a realizacji przez piknikowych 

naukowców – 4,41 (modalna także 5). Oznacza to, że to kryterium jest jedynym,  

w którym ocena istotności i realizacji jest równa, a więc naukowcy zrealizowali potrzeby 

badanych w tym zakresie. 

Poniższy wykres pokazuje rozkład poszczególnych odpowiedzi dla każdego  

z elementów dobrej rozmowy z naukowcem, w zakresie ich istotności. 

 

Wykres 38 Kluczowe cechy rozmowy z naukowcem w opinii zwiedzających; w procentach 

Jak widać, odpowiedzi 1 i 2, wskazujące na całkowitą nieistotność, praktycznie się nie 

pojawiają (poza ostatnim kryterium, gdzie wskazało je jako nieważne niepełna 3% 

respondentów). Czasem pojawiają się „trójki”, czyli odpowiedzi neutralne, znajdujące się 

pośrodku skali (choć można je również uznać za umiarkowanie pozytywne,  
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średnie oceny – coś na kształt szkolnej oceny dostatecznej). Tylko w przypadku ostatniego 

kryterium zostały one wskazane przez więcej niż 5% badanych (a konkretnie – 8,17%). 

Słowa używane dla określenia rozmowy z naukowcem 

By uzyskać pełniejszy obraz odbytych rozmów z naukowcami, badanych,  

którzy w takich rozmowach uczestniczyli, poproszono o opisanie tej trzema słowami. 

Odpowiedzi te zostały następnie podzielone na kategorie, których rozkład prezentuje poniższy 

wykres. 

 

Wykres 39 Określenia użyte dla opisania rozmowy z naukowcem; w procentach 

Na wykresie określenia pogrupowano kolorystycznie: 

 W odcieniach zieleni – dotyczące subiektywnej oceny klimatu i sposobu prowadzenia 

rozmowy 

 W odcieniach pomarańczu – dotyczące deklarowanego wpływu na respondenta 

 W odcieniach niebieskiego – dotyczące oceny merytorycznej zawartości rozmowy 

ciekawa , interesująca, 
konkretna, czytelna; 

34,6%
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humoru, zabawna; 5,2%
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odkrywcza, intrygująca, 
wzbogacająca, 

wciągająca, zaskakująca; 
6,8%

pouczająca; 6,0%

inne; 1,6%
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fachowy, doświadczony, inteligentny; 6,5%

na temat, merytoryczna, rzeczowa, fachowa, 
naukowa, pomocna, wyczerpująca; 11,0% negatywne (trudna, niepoważna, niewłaściwa, 

nieprzystępna, sztampowa, jednostronna); 
2,1%

SŁOWA OPISUJĄCE ROZMOWĘ Z NAUKOWCEM
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Jak widać, zdecydowanie przeważają określenia pozytywne – tylko w zakresie zawartości 

merytorycznej nieliczne osoby wskazały jakieś mankamenty rozmowy  

(np. to, że była niepoważna czy też sztampowa bądź jednostronna), jednak odsetek tych 

określeń był znikomy. 

Osoby, które podczas Pikniku rozmawiały z naukowcem, głównie określiły ją jako ciekawą 

lub interesującą (1/3 wszystkich wskazań, a więc każdy badany ją podał).  

Co szósty badany spontanicznie (a więc bez gotowej kafeterii) powiedział, że rozmowa  

z naukowcem była dla niego inspirująca, że skłaniała go do poszerzenia wiedzy  

i do przemyśleń. Dla kolejnych 7% rozmowa była wciągająca, zaskakująca i odkrywcza,  

dla następnych 6% - pouczająca. Ponad 17% badanych doceniło walory merytoryczne 

rozmowy – kompetencję naukowca (i synonimy tego określenia) i rzeczowość, fachowość 

samej rozmowy. 

Pojawiły się też określenia wskazujące po prostu na przyjemność płynącą z rozmowy  

– ich zdaniem była miła, sympatyczna, „mega”, fajna a nawet „jedwabista”  

(co oznacza najwyższy stopień zadowolenia wśród młodzieży i zastępuje słowo uważane  

za niecenzuralne). 

Realizacja celów Pikniku – dialog z naukowcami i powiązania między nauką  

i życiem codziennym 
Jednym z głównych celów badania realizowanego podczas Pikniku Naukowego jest określenie, 

na ile realizowane są cele stawiane przed tą imprezą, a więc: 

 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 

Jednym ze sposobów poszukiwania odpowiedzi na te pytania jest zadanie zwiedzającym pytań 

o to, na ile ich zdaniem Piknik pokazał im pracę naukowców, zainspirował i pozwolił na dialog 

z naukowcami i pokazał związki nauki z życiem codziennym i jej rolą w rozwoju cywilizacji. 

Po odczytaniu każdego stwierdzenia badanych proszono o powiedzenie, czy ich ono dotyczy 

(a więc czy coś zrobili, czegoś się dowiedzieli albo coś planują zrobić) czy też nie. Oczywiście, 

odpowiedzi te mają charakter deklaratywny, ale wskazują, co Piknik badanym dał, a czego nie. 

Uzyskane dane, w procentach, prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 40 Realizacja celów Pikniku w odczuciu zwiedzających; w procentach 

Największą akceptację zwiedzających zyskały dwa stwierdzenia – że Piknik pokazał im,  

że warto zainteresować się współczesną nauką, bo daje szersze spojrzenie na otaczający świat 

i że pokazał, iż nauka jest potrzeba społeczeństwu. Z każdym z tych stwierdzeń zgodziło się 

93,3% badanych. To bardzo dobre wskaźniki, które powinny cieszyć organizatorów. Oznaczają, 

że przynajmniej w tym zakresie cele Pikniku zdecydowanie są realizowane. 

Kolejne stwierdzenia, akceptowane również przez bardzo duże odsetki zwiedzających  

(każde po ok. 85%), wskazywały, że badani uważają, iż udział w Pikniku pokazał im związek 

między badaniami naukowymi a codziennym życiem, że nauka jest odpowiedzią na wyzwania 

współczesnego świata i że dzięki Piknikowi wiedzą, że z naukowcem, choć zajmuje się 

skomplikowanymi zagadnieniami, można normalnie porozmawiać. Tylko co siódmy 

zwiedzający był przeciwnego zdania. Można więc powiedzieć, że i w tym zakresie 

organizatorzy odnieśli duży sukces. 

W nieco mniejszym stopniu (prawie 70% wskazań) zwiedzający zgadzali się z poglądem,  

iż Piknik pokazał im, czym naukowcy zajmują się na co dzień, a także – po co inwestować  

w rozwój nauki w Polsce. Trzech na dziesięciu badanych nie zauważyło, by Piknik pomógł im 

w uzyskaniu tej wiedzy. Można przyjąć, że stwierdzenia te są ze sobą powiązanie – skoro część 

zwiedzających (30%) nie uważa, by Piknik pokazywał, czym naukowcy zajmują się na co dzień, 

to ci sami zwiedzający nie uzyskują wiedzy o tym, po co inwestować w rozwój polskiej nauki. 

Bo – upraszczając – skoro nie wiadomo, co naukowcy robią, to nie wiadomo też, po co na ich 

pracę łożyć. 

Po prawie 60% badanych uważa, że Piknik pokazał im, najważniejsze kierunki rozwoju 

współczesnej nauki i jak pracują naukowcy. Oznacza to, że czterem na dziesięciu tego  

nie pokazał, więc te elementy należy dopracować. 
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Jedynym stwierdzeniem, z którym zgodziła się mniej niż połowa badanych, było to, że Piknik 

pokazał im na co, w ramach nauki, idą ich podatki Tego zdania było tylko 34% badanych.  

Ten wynik może dziwić. I może też wskazywać, że badani uważaliby, że mogą tak powiedzieć, 

gdyby był do nich skierowany przekaz wprost o finansowaniu przedsięwzięć naukowych  

z budżetu. A przecież przy założeniu, że badani zdają sobie sprawę, iż uczelnie państwowe  

i instytuty badawcze są finansowane z budżetu i biorąc pod uwagę, że 70% badanych zobaczyła 

na Pikniku, czym naukowcy zajmują się na co dzień, powinni połączyć obie te kwestie i,  

widząc stanowiska i pokazy przygotowane przez naukowców, odpowiedzieć sobie na pytanie 

o to, na co idą ich podatki. 

Wnioski: 

 wysoki poziom akceptacji (od ok. 85%) zyskują stwierdzenia o charakterze dość 

ogólnym, kojarzące się od razu z Piknikiem Naukowym – miejscem pokazywania nauki 

w ciekawy przystępny sposób przez chętnych do robienia tego naukowców. 

 Dużym osiągnięciem organizatorów i uczestniczących instytucji jest to, że zdaniem 

badanych Piknik pokazuje, że: 

 Warto interesować się współczesną nauką, bo poszerza horyzonty 

 Nauka jest potrzebna społeczeństwu (to pokazuje, że prezentowane pokazy 

pozwalają też ujrzeć praktyczny aspekt prowadzonych badań naukowych  

albo potrzebę refleksji nad otaczającym światem, również społeczeństwu 

niezbędną) 

 Istnieje związek pomiędzy badaniami naukowymi a codziennym życiem  

– to stwierdzenie nawet bardziej odzwierciedla przekonanie o tym,  

że naukowcy pokazali pragmatyczny aspekt swoich dociekań 

A to wszystko dzięki temu, że „z naukowcem, choć zajmuje się skomplikowanymi rzeczami, 

można normalnie porozmawiać”. 

 Warto popracować nad tym, by zwiedzający w większym stopniu mieli przekonanie  

o tym, że dzięki Piknikowi dowiadują się, jak pracują naukowcy i czym zajmują się na 

co dzień. To wymagałoby, żeby przedstawiciele instytucji uczestniczących w Pikniku 

Naukowym prezentowali nie standardowe, efektowne pokazy popularnonaukowe  

(jak różna w ciekłym azocie), ale – jeśli są uczelnią wyższą albo instytutem badawczym 

– swoje aktualne badania. 

 Instytucje, które realizują możliwe do pokazania na Pikniku badania posiadające 

wsparcie państwowe, np. słynne KNOWy (Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące), 

obecne na Pikniku, powinny ten fakt jasno komunikować, nie tylko poprzez informację 

o tym, że są konsorcjum czy KNOWem. Przeciętny „Kowalski” może sobie nie zdawać 

sprawy, co ten status oznacza i że m.in. na to idą jego podatki i po co inwestować  

w rozwój polskiej nauki. 

 Niemożliwe jest oczywiście uzyskanie 100% odpowiedzi twierdzących, zwłaszcza przy 

stwierdzeniach dotyczących pracy naukowców, ponieważ obok nich w Pikniku 

uczestniczą także różne inne instytucje, także potrzebne, ale własnych badań 

(możliwych do zaprezentowania zarówno w formie wyników, jak i „od kuchni”)  

nie prowadzą, a ich udział także jest wartościowy. 
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Realizacja celów Pikniku – wpływ na zwiedzających 
Poza przekonaniami żywionymi przez zwiedzających, związanymi z różnymi aspektami 

funkcjonowania nauki w kulturze i społeczeństwie oraz możliwości wchodzenia w interakcje 

ze zwiedzającymi, niezmiernie ważne jest też zbadanie, czy Piknik odniósł sukces w zakresie 

inspirowania do samodzielnych poszukiwań naukowych, poszerzania wiedzy i większego  

nią zainteresowania. 

Aby to zweryfikować, badanym zadano szereg pytań dotyczących ich planów.  

Mogli odpowiedzieć, że daną rzecz zdecydowanie planują zrobić, raczej to planują,  

raczej nie planują bądź, że zdecydowanie nie mają takiego zamiaru. W niektórych przypadkach 

badani odmówili odpowiedzi pomimo starań ankietera o jej uzyskanie – stąd zaznaczone  

„braki odpowiedzi”. Wykres pokazuje, jakich odpowiedzi udzielali badani na pytania o kolejne 

formy poszerzania wiedzy bądź własne odczucia po Pikniku. 

 

Wykres 41 Deklarowany wpływ Pikniku na działalność naukową zwiedzających; w procentach 

Zdecydowanie najwięcej wskazań – powyżej 80% - zebrały trzy stwierdzenia: że badani chętnie 

opowiedzą innym o czymś, czego dowiedzieli się na Pikniku (ok. 82,5%), że dzięki Piknikowi 

świat i nauka wydają im się ciekawsze (81,7%) i że chcą wiedzieć więcej na różne tematy  

(80% wskazań). Zwłaszcza pierwsze stwierdzenie jest ważne – badani nie tylko uważają,  

że dowiedzieli się czegoś ciekawego, ale jest to dla nich na tyle istotne, że nową wiedzą chcą 

się dzielić z innymi, a więc dalej ją popularyzować. To bardzo dobry wynik! 
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Prawie 70% badanych deklaruje, że na Pikniku usłyszało lub zobaczyło coś inspirującego. 

Niezmiernie ważne są kolejne stwierdzenia i odsetki wybierających je zwiedzających. 

Stwierdzenia te dotyczą dalszego, już samodzielnego poszerzania wiedzy,  

a więc bezpośredniej realizacji celów stawianych przez Piknikiem. I tak: 

 64% badanych deklaruje, że będzie samodzielnie szukać miejsc, w których będzie 

mogło dalej poszerzać swoją wiedzę (np. Festiwal Nauki itp.) 

 Ponad 60% ma zamiar ciekawych informacji naukowych szukać w internecie, gazetach 

i w ten sposób poszerzać swoją wiedzę 

 Blisko połowa (48,8%) zwiedzających poznało na Pikniku zagadnienie, które chce dalej 

zgłębiać. 

Te odsetki są bardzo wysokie. Gdyby przyjąć, że tylko 10% tych, którzy potwierdzili swoje plany 

naukowe, rzeczywiście je zrealizowała, to i tak 4, 5 czy 6% uczestników Pikniku,  

którzy po powrocie zaczęliby pogłębiać swoją wiedzę, byłoby wynikiem doskonałym.  

Pokazuje to też, jak potrzebną imprezą jest Piknik Naukowy. Społeczeństwo posiada potrzeby 

związane z poszerzaniem własnej wiedzy. Konieczny jest jednak jakiś katalizator,  

coś, co sprawi, że zaczną to robić. Piknik Naukowy wydaje się doskonale sprawdzać w tej roli. 

Zapamiętane… 
W tym roku, po raz pierwszy, poprosiliśmy zwiedzających, żeby nam powiedzieli,  

co najlepiej z Pikniku zapamiętali. We wskazaniach mieli pełną dowolność – mogli podać 

konkretny pokaz, mogli nazwę instytucji albo ich kategorię, mogli własne odczucia.  

Po prostu coś, co utkwiło im w pamięci. Oni mówili, a ankieter notował. 

Uzyskane odpowiedzi prezentują poniższe wykresy – ogólny, pokazujący,  

jakie kategorie odpowiedzi wskazywali badani i bardziej szczegółowy, pokazujący instytucje 

wymienione przez badanych z nazwy. 

 

Wykres 42 Kategorie zapamiętane przez uczestników Pikniku - ogólnie; w procentach 
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Jak widać, zapamiętane rzeczy są bardzo różne. W sumie jedna trzecia badanych zapamiętała 

organizatorów – Polskie Radio SA (10% wskazań) lub Centrum Nauki Kopernik (22%).  

Następne 26% - uczelnie i instytuty badawcze, a więc instytucje bezpośrednio związane  

z tworzeniem polskiej nauki. Jeżeli dodamy do tego 6% wskazań dla kół naukowych, instytucje 

polskiej nauki okażą się być wskazywane równie często jak organizatorzy  

(w sumie 1/3 wskazań). W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że ¼ wskazań dotyczących instytutów 

badawczych i uczelni dotyczyła Politechniki Warszawskiej jako całości, a kolejnych kilka  

– jej poszczególnych wydziałów. 

Dla 9% badanych od konkretnych instytucji ważniejsze były dziedziny nauki  

(np. matematyka czy biologia). 7% zapamiętało konkretne pokazy, czasem je opisując, czasem 

podając tematykę, a czasem – lokalizację. Co ciekawe, również 7% najlepiej zapamiętało 

sponsorów. Prym wiodło tu PZU (3/4 wskazań dotyczących sponsorów), a wymieniono także 

Shell, Plus GSM, Toyotę, Sony i Skodę). Czyli tych sponsorów, którzy w przygotowanie swoich 

stoisk włożyli wiele wysiłku, by były prawdziwymi stoiskami piknikowymi, a nie jedynie stołami  

na ulotki i cukierki. Na poniższym wykresie można zobaczyć, jakie instytucje zostały 

wymienione przez zwiedzających z nazwy, więcej niż 3 razy. 

 

Wykres 43 Rzeczy, które zwiedzający najlepiej zapamiętali z Pikniku 

Rzeczy, które zwiedzający zapamiętali z Pikniku, są bardzo różne. Jak już napisałam, najczęściej 

wymienianą instytucją – poza organizatorami – jest Politechnika Warszawska (dodatkowo 

wskazywane były osobno jej poszczególne wydziały, np. Wydział Chemii czy MEL).  

Zaraz za nią – sponsor PZU, który przygotował specjalne eksponaty związane z bieganiem. 
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Kolejne pozycje zajmują warszawskie uniwersyteckie Wydziały Chemii i Fizyki,  

a za nimi – geologia (jako dziedzina, a nie instytut) i Ambasada Francji. Najlepiej zapamiętaną 

niewielką instytucją, w dodatku spoza wielkich miast, jest Centrum Dziedzictwa Szkła  

w Krośnie – wymieniło je tyle samo osób, co warszawskie UKSW. 

Badani chętnie odpowiadali na pytanie o to, co najlepiej zapamiętali. Ponieważ to także jest 

wskazówką dla organizatorów co do tego, jakie instytucje zapraszać do udziału w Pikniku, 

warto tego typu pytania zadawać także w kolejnych badaniach. 

PODSUMOWANIE 
Po raz kolejny Piknik Naukowy należy określić mianem bardzo udanego. Tak jak opisałam to 

we wcześniejszych częściach raportu, uczestnicy są z tegorocznej imprezy bardzo zadowoleni 

i w większości planują przyjść na Piknik za rok. Stadion Narodowy okazał się znakomitą 

lokalizacją, która w dodatku przyciągnęła wielu nowych uczestników Pikniku,  

ciekawych zarówno Stadionu jak i odbywającej się na nim imprezy. 

Co ważne, w Pikniku uczestniczyło sporo więcej osób (o około połowę w stosunku  

do poprzednich lat) i więcej było też przyjezdnych, tak spoza Warszawy jak i spoza Mazowsza. 

Oznacza to, że Piknik zyskuje charakter narodowy, ogólnopolski, choć oczywiście przede 

wszystkim jest imprezą miejską albo mazowiecką. 

Realizacja celów stawianych przed Piknikiem 

Tegoroczny Piknik Naukowy w dużej mierze realizował cele stawiane przed tą imprezą.  

Dane zebrane w badaniu pozwalają na postawienie tezy, że organizatorom i instytucjom 

uczestniczącym w Pikniku doskonale udaje się rozbudzać ciekawość  

(prawie wszyscy zwiedzający deklarują, że się czymś zainteresowali, coś ich zaciekawiło  

i zainspirowało) i dobrze inspirować do samodzielnego poszerzania wiedzy.  

Znacząca większość badanych deklaruje, że na różne sposoby będzie poszukiwać ciekawych 

rzeczy i poszerzać swoją wiedzę na różne sposoby. Z poszukiwaniem inspiracji i ciekawym 

spędzeniem czasu są związane także główne oczekiwania zwiedzających. Uzyskane dane 

pokazują, że w tym zakresie potrzeby zostały spełnione, więc zwiedzający są zadowoleni i z 

dużym prawdopodobieństwem powrócą za rok. Można więc powiedzieć, że główny cel Pikniku 

jest realizowany i należy dbać o utrzymanie obecnego poziomu. 

Drugim z celów Pikniku jest „inspirowanie dialogu między naukowcami a resztą społeczeństwa 

i ukazywanie prawdziwego oblicza zawodu naukowca, motywacji i metod pracy”.  

Wiążą się z nim inne oczekiwania uczestników Pikniku, a mianowicie poznanie kulis pracy 

naukowców, dowiedzenie się, czym się zajmują i jak wygląda ich codzienność.  

Te potrzeby podziela mniejszy odsetek badanych, mniej też osób wskazało, że poznało metody 

i sposoby pracy naukowców. Dobrze wychodzi natomiast kwestia inspirowania dialogu między 

naukowcami a resztą społeczeństwa. Nawet jeżeli realizację tego celu będziemy oceniać 

jedynie przez pryzmat podjęcia rozmowy z naukowcem (a przecież nie tylko na tym polega 

dialog), to 1/3 badanych w takiej rozmowie wzięła udział i w zasadzie wszyscy byli z tych 

rozmów, ocenianych pod różnym kątem, bardzo zadowoleni. Innymi formami prowadzenia 

dialogu naukowców ze społeczeństwem jest po prostu ich aktywny udział w Pikniku, 

zachęcanie do próbowania swoich sił w realizacji doświadczeń czy obserwacji pokazów. 
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Podczas przygotowywania programu przyszłorocznych i kolejnych pokazów trzeba zwrócić 

uwagę na to, czy naukowcy – zwłaszcza ci prowadzący działalność badawczą – podczas Pikniku 

prezentują swoje badania, a nie jedynie „naukowe fajerwerki”. To w największym stopniu 

pozwoli zwiedzającym uzyskanie wiedzy o tym, co dzieje się w polskiej nauce i poznanie 

prawdziwego oblicza zawodu naukowca. Ponieważ bardzo pożądaną formą aktywności 

podczas Pikniku jest po prostu rozmowa z naukowcem, możliwe jest przekazanie wielu 

komunikatów (choćby związanych z motywacjami i metodami pracy) w ten właśnie sposób. 

Trzeci z celów Pikniku, czyli „ukazanie powiązań między badaniami naukowymi i życiem 

codziennym oraz uzmysłowienie roli nauki w rozwoju cywilizacji” również został zrealizowany. 

Jego całkowita realizacja nie jest też łatwa do zbadania – uzyskanie wiedzy o tym, czy 

zwiedzający uzmysławiają sobie rolę nauki w rozwoju cywilizacji to zadanie nieproste. 

Posiłkowano się tutaj pytaniami o rolę nauki w społeczeństwie (ogromna większość jest 

zdania, że Piknik pokazuje, jak jest ważna) i o jej związek z codziennym życiem (tu badani 

gremialnie deklarują, że piknik im to pokazał – takiej odpowiedzi udzieliło ponad 90% 

badanych!). O to, czy dzięki Piknikowi widzą rolę nauki w rozwoju cywilizacji zapewne byłoby 

lepiej pytać zwiedzających jakiś czas po Pikniku, gdy będą już mieli okazję przemyśleć to,  

co podczas pikniku do nich dotarło. 

Weryfikacja hipotez badawczych 

Podczas przygotowywania niniejszego badania postawiono cztery hipotezy badawcze.  

Poniżej znajduje się podsumowanie – ich weryfikacja. 

1. Piknik przyczynia się do wzrostu chęci do samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy  

i zaciekawienie jego uczestników nauką. W warstwie deklaratywnej hipoteza znajduje 

zdecydowane potwierdzenie. Badani mówią o tym, że czują się zainteresowani, 

zaciekawieni, zainspirowani do samodzielnego poszerzania wiedzy. Proszeni o podanie 

określeń dla Pikniku Naukowego, wskazują te związane z ciekawością, nową wiedzą, 

zainteresowaniem, nauką. Deklarują, że mają zamiar opowiadać innym o ciekawych 

rzeczach, których dowiedzieli się na Pikniku (ponad 90% badanych!), a także samodzielnie 

poszerzać wiedzę na różne sposoby. Również ponad 90% respondentów uważa,  

że na Pikniku przekonało się, że nauka jest ciekawa i że jej zgłębianie pomaga poszerzyć 

spojrzenie na świat. 

2. Udział w Pikniku Naukowym wpływa na sposób postrzegania przez gości roli nauki  

we współczesnym społeczeństwie. Tak postawiona hipoteza jest trudna do weryfikacji, 

ponieważ zmiany sposobu postrzegania mają charakter długofalowy. Nie można więc 

udzielić tu jednoznacznej odpowiedzi. Jednakże zwiedzający gremialnie deklarują,  

że udział w Pikniku pokazał im, że nauka jest potrzebna społeczeństwu (93% wskazań)  

i że dzięki Piknikowi widzą związek między badaniami naukowymi a życiem codziennym 

(85%) i że nauka odpowiada na wyzwania współczesnego świata (85%). Z tego powodu  

z dużą dozą pewności można powiedzieć, że według zwiedzających Piknik sprawia,  

że są przekonani, iż nauka jest niezbędnym elementem współczesnego świata,  

ściśle związanym z funkcjonowaniem współczesnych społeczeństw. A chyba o taki sposób 

postrzegania roli nauki nam chodzi. 
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3. Piknik Naukowy ma pozytywny wpływ także na ludzi nauki, którzy dzięki niemu stają się 

bardziej otwarci na dialog ze „zwykłymi ludźmi” i prezentowanie im swoich osiągnięć.  

Ta hipoteza jest zdecydowanie najtrudniejsza do weryfikacji, ponieważ w badaniu 

uczestniczą zwiedzający, a nie ludzie nauki. Muszę więc bazować na opinii tych pierwszych, 

zakładając, że ich przekonania na temat kontaktu z naukowcami odzwierciedlają zmiany 

zachodzące w tych ostatnich. Ci ze zwiedzających, którzy zdecydowali się porozmawiać  

z jakimś naukowcem, za szczególnie ważne uważali chęć rozmowy, umiejętność ciekawego 

opowiadania o nauce i poczucie, że ten dialog sprawia naukowcowi przyjemność.  

W znakomitej większości naukowcy, z którymi rozmawiali zwiedzający,  

spełniali te warunki, co dawało satysfakcję i zadowolenie. Jakimś wskaźnikiem sukcesu  

w tym zakresie jest też ocena programu Pikniku, a więc tego, czy pokazy i inne zajęcia były 

ciekawe – tu badani również wykazują wysoki poziom zadowolenia, co może wskazywać 

na to, że ludzie nauki stają się bardziej otwarci na kontakt ze „zwykłymi śmiertelnikami”. 

4. Piknik jest okazją do kontaktu, dialogu, między osobami odwiedzającymi Piknik  

a naukowcami, a być może także inspiracją do włączenia roli nauki do dialogu 

społecznego. Czwarta z postawionych hipotez składa się z dwóch elementów – kontaktu 

(dialogu) naukowców i uczestników Pikniku oraz włączania roli nauki do dialogu 

społecznego. Pierwsza część tak postawionej hipotezy znajduje potwierdzenie  

w przeprowadzonych badaniach. Goście Pikniku chętnie wchodzą w interakcję  

z przedstawicielami instytucji biorących udział w Pikniku, lubią z nimi rozmawiać, a same 

rozmowy oceniają bardzo dobrze (dla każdego z elementów bądź cech rozmowy 

najczęściej wybieraną oceną była najwyższa). Badani są z tych kontaktów zadowoleni. 

Druga jest dużo trudniejsza do ocenienia, jednak biorąc pod uwagę zainteresowanie nauką 

i problematyką naukową, deklarowane przez ponad 90% zwiedzających, można mieć 

nadzieję, że jej rola z czasem stanie się częścią dyskursu publicznego, a Piknik Naukowy 

przyczyni się do tego w znaczący sposób – to właśnie tu 70% badanych przekonało się,  

że z naukowcem można normalnie porozmawiać, a nauka jest czymś fascynującym. 

Uwaga ogólna: podczas realizacji i analizy niniejszego badania wielokrotnie padają określenia 

„naukowcy”, „ludzie nauki” i podobne. Trzeba tu poczynić dwa zastrzeżenia: 

Po pierwsze, nie mam tu na myśli ogółu polskich naukowców, a jedynie tych,  

którzy uczestniczą w Pikniku (choć oczywiście można mieć nadzieję, że oni wpłyną na resztę 

tzw. środowiska). 

Po drugie, stanowiska na Pikniku prowadzą różne instytucje, nie tylko uczelnie wyższe, 

jednostki Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze. Obok nich znajdują się studenckie koła 

naukowe, urzędy państwowe, placówki edukacyjne i różne inne instytucje.  

Nazywanie wszystkich prowadzących piknikowe pokazy mianem „naukowców” jest znaczącym 

uogólnieniem, jednak trudno by było wymagać od zwiedzających-respondentów,  

by w swych odpowiedziach oddzielali te dotyczące pracowników naukowych  

od tych związanych z innymi prowadzącymi stoiska. 
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