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 PROGRAM WYDARZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

FESTIWAL NAUKI 2012 - URZĄD PATENTOWY RP 

 

Polska Akademia Dzieci  

DZIECI WSPÓŁTWORZĄ NOWY OBRAZ NAUKI 

  

9:45    Rejestracja uczestników 

  

10:00  Otwarcie Festiwalu 

 

10:15 Polska Akademia Dzieci - dr Agata Hofman, autor projektu PAD 

 

Wykład przybliża ideę pierwszego na świecie Uniwersytetu prowadzonego przez dzieci; 

przedstawione zostaną założenia, wykładowcy, współpracownicy oraz przykładowe 

publikacje dzieci poniżej 10 roku życia w periodykach o wysokim impact factor [3,7]. 

 

10:30 Generatory prądu - Przemysław Lisowski lat 11, konstruktor i wynalazca 

 

Przemek opowie o tym co to jest prąd i jak go bezpiecznie 

wykorzystać do tworzenia własnych wynalazków; zaprezentuje 

również swoje osiągnięcia, w tym odkurzacz skonstruowany 

własnoręcznie z 2 suszarek. 

 

 

11:00 Obiegowy silnik wodorowy - Sebastian Skwarczyński lat 8, konstruktor i myśliciel  

 

Sebastian zaprezentuje autorski pomysł na przekształcenie  silnika wodorowego, tak aby 

był "samowystarczalny". Autor prezentacji uważa, że „bycie wynalazcą perpetum mobile to 

coś niezwykłego, ponieważ z powodu wielu nieudanych prób okazuje się to wciąż, jak na 

nasze czasy, niemożliwe. Najwyraźniej to zatem całkowicie niemożliwe aby coś takiego 

skonstruować . Jednakże dotychczas wciąż nie wykorzystano potencjału ogniw paliwowych, 

czyli silnika wodorowego. Jeśli uda się skonstruować obiegowy silnik wodorowy powinno 

to doprowadzić do rewolucji w dziedzinie silników.” Co stoi na drodze do tej rewolucji? 

Problem tkwi w tym, że zwykły silnik wodorowy nadal jest w fazie testów… 

 

 

11:30-12:00 POCZĘSTUNEK KONFERENCYJNY  

           ORAZ SEKCJA PLAKATOWA 

 

- Szymon Hofman, lat 8 Pająki 

- Jan Hofman, lat 6 Małe Kury w wielkim mieście 

- Zuzanna Hofman, lat 4 Patyczaki rogate 
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12:00 Obserwacje botaniczne czyli o patyczakach i straszykach - Krzysztof Rafalski lat 12,  

          biolog i hodowca  

 

Krzysztof zaprezentuje hodowaną od lat kolekcję swoich patyczaków oraz straszyków; 

opowie o ich zwyczajach i poczynionych przez niego dokumentacjach procesu rozwoju. 
 

          Plan prezentacji obejmuje: 

1. Wyjaśnienie pojęcia : Patyczak. 

2. Omówienie rodzajów patyczaków na przykładzie zdjęć: 

–  patyczak czerwonoskrzydły; 

–  patyczak peruwiański; 

–  patyczak wietnamski; 

–  patyczak skrzydlaty; 

–  patyczak indyjski; 

–  patyczak powolny; 

–  patyczak rdzawy; 

–  patyczak filipiński; 

–  patyczak gigant. 

3. Przedstawienie wyglądu dorosłego patyczaka rogatego na podstawie obserwacji  

    Krzysztofa, zdjęć oraz danych encyklopedycznych. 

 a) głowa patyczaka rogatego; 

 b) odnóża patyczaka rogatego (sposób trzymania). 

4. Zaprezentowanie stanu hibernacji patyczaka rogatego.  

5. Żywienie patyczaka rogatego. 

              (Na podstawie obserwacji młody naukowiec stwierdził, iż patyczaki potrafią być  

               kanibalami) 

6. Rozmnażanie patyczaka rogatego (dzieworództwo  i rozmnażanie płciowe) 

 a) jaja patyczaka rogatego; 

 b) nimfy. 

7. Zaprezentowanie i omówienie małych patyczaków. 

8. Przedstawienie poprzez udokumentowanie fotograficzne wylinki patyczaka rogatego. 

9. Porównanie dużego i małego patyczaka rogatego. 

10. Okazanie hodowli patyczaków w terrarium- zdjęcie. 

11. Patyczakowy żarcik. 

12. Pokaz patyczaków i zakończenie wykładu. 
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12:30 Eureka! - czyli moje pierwsze eksperymenty. Rozwijanie pasji naukowo-

poznawczych u dzieci od 2 roku życia 

dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska, Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki 

Gdańskiej, Katarzyna Mietlarek, lat 3 oraz Zuzanna Hofman, lat 4  

 

Anna Mietlarek-Kropidłowska oraz Kasia i Zuzia przedstawią projekt Future Garden czyli 

rozwijanie pasji naukowo-poznawczych u dzieci od 2 roku życia.  Nowatorski projekt 

zakłada m.in. wykorzystanie literatury i poezji dziecięcej jako kanwy dla wykonywania 

pierwszych eksperymentów. Dzieci w wieku 2-4 lat wkraczają w świat doświadczeń, 

poznając podstawowe czynności i sprzęty wykorzystywane w laboratorium. Do 

eksperymentowania wykorzystują proste odczynniki, znajdujące się w kuchni, łazience czy 

domowej apteczce. Całość projektu opiera się na swobodnej zabawie. Ważnym elementem 

projektu jest użyteczność produktów uzyskanych w wyniku doświadczeń i wykorzystanie 

ich do stworzenia użytecznych przedmiotów (np. elementów wystroju, biżuterii, czy 

dekoracji). Dzięki temu dzieci poznają drogę od zaplanowania eksperymentu, przez jego 

wykonania aż do swoistego „wdrożenia”. Podczas prezentacji dzieci biorące udział  

w projekcie przedstawią swoje pierwsze doświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nadia (3 lata) oraz Kasia (lat 2,5) eksperymentują z barwnikami spożywczymi 

 

 

13:00 Zakończenie imprezy 



 
 5 

www.akademiadzieci.edu.pl 

 
PROJEKT REALIZOWANY POD PATRONATEM: 

   

 
 

  
 

  
Autor Projektu: dr Agata Hofman 
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Dzieci współtworzą nowy obraz nauki 
 
Kreatywność jest przymiotem dzieci. Kiedy maluch się rodzi jest zafascynowany wszystkim co go 

otacza. Jak to się więc dzieje, że na kolejnych szczeblach edukacji dzieci tracą zainteresowanie 

nauką a poziom ich kreatywności gwałtownie spada? 

 

Dzieci to najbardziej twórcze jednostki na świecie. Co roku rządy różnych krajów wydają miliardy 

euro na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w nauce, gospodarce, biznesie. Jednak w tym 

procesie całkowicie pomijane są te najbardziej twórcze znane nam stworzenia. Pomimo rozwoju 

edutainment w Polsce i na świecie, proponuje się dzieciom coraz więcej (niestety w większości 

płatnych) zajęć poza szkolnych i poza przedszkolnych rozwijających ich twórczość w sposób 

starannie zaplanowany przez osoby dorosłe. Wytyczamy więc dzieciakom ramy, w które mają się 

wpisać.  

 

Projekt PAD to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet dzieci prowadzony przez dzieci, 

gdzie Młodzi Naukowcy z całkowitą swobodą wybierają obszar swoich zainteresowań 

badawczych. Nasi wykładowcy w wieku od 6. do 12. lat prowadzą badania na temat lewitacji 

magnetycznej, brakujących ogniw ewolucji kręgowców lub psów, kotów i patyczaków. To oni 

autonomicznie decydują o tym czym chcą się zając a my, dorośli, jedynie pomagamy im od strony 

technicznej i wskazujemy wiarygodne źródła naukowe. 

 

    
Przemysław Lisowski, lat 11, prowadzi wykład dla 380 dzieci na Politechnice Gdańskiej 

Krzysztof Rafalski, lat 12, przedstawia swoje obserwacje botaniczne dla 620 dzieci na Uniwersytecie Gdańskim 

 

 

Opieramy się na założeniu otwierania drzwi uczelni wyższych dla dzieci niezależnie od ich pozycji 

społecznej czy wyników w nauce. Chcemy też dać im możliwość prowadzenia własnych 

wykładów wspólnie z naukowcami z różnych uczelni w Polsce. 

 

Marzeniem założycieli Polskiej Akademii Dzieci jest to, aby w ciągu 10 lat Polska stała się 

pierwszym na świecie krajem, gdzie każde dziecko będzie mogło uczestniczyć w bezpłatnych 

wykładach na uczelniach wyższych oraz (jeśli tylko dzieci będą chciały) Młodzi Naukowcy  

w wieku od 6. do 12. roku życia będą mogli poprowadzić swój własny wykład. 
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Wykłady na uczelniach wyższych są prowadzone raz w miesiącu, przeważnie w piątki od października do maja.  
W całym roku akademickim odbywa się w sumie 8 spotkań. 

 
 
Zwieńczeniem roku akademickiego w ramach Polskiej Akademii Dzieci jest konferencja naukowa 

dla dzieci, która jest corocznie organizowana na Dzień Dziecka, 1 czerwca. Podczas konferencji 

odbywa się kilka wykładów prowadzonych przez Młodych Prelegentów oraz znanych polskich  

i zagranicznych naukowców. W przerwie między wykładami wszyscy uczestnicy konferencji 

częstowani są pizzą, a na koniec uroczystości odbywa się bankiet z fontannami czekolady.  

 

Pierwsza tego typu inicjatywa odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim 1 czerwca 2009 roku pod 

nazwą Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Młodych Naukowców, podczas której uczestniczyło ponad 

350 młodych słuchaczy z całego Trójmiasta i okolic.  

 

Druga konferencja odbyła się na Politechnice Gdańskiej dnia 1 czerwca 2010r., której gościem 

honorowym był dr Scott Parazynski, który opowiadał dzieciom o swoich podróżach w kosmos  

w ramach pracy w NASA oraz o wspinaczce na Mont Everest. W Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej dla Dzieci na PG uczestniczyło około 550 dzieci. Trzecia konferencja odbyła się dnia 

1 czerwca 2011 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, 

podczas której gościliśmy dr Jonathana Gardnera, który opowiadał o największym projekcie 

NASA – budowie teleskopu Jamesa Webb’a. W II Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla 

Dzieci, Dniu Młodego Naukowca, uczestniczyło blisko 900 dzieci.  

Natalia Czepita w towarzystwie Prezydenta Gdańska oraz 
Scotta Parazynskiego, astronauty z NASA,  
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci, PG 
1.06.2010 (500 uczestników). 
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Dr Jonathan Gardner, szef Laboratorium Kosmologicznego NASA, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
dla Dzieci, Filharmonia Bałtycka, 1.06.2011  (1000 uczestników) 

 
 

W Dzień Dziecka, 1 czerwca 2012, w murach Politechniki Gdańskiej pojawiło się ponad 600 

nietypowych naukowców. Znakomita większość z nich to fascynacji robotyki, chemii, biologii 

oraz kosmologii w wieku od 6 do 12 lat. Dzieci na konferencję przyjechały z całej Polski;  

z Żyrardowa, Bydgoszczy, Warszawy, Nowego Sącza, Kartuz, Starogardu Gdańskiego a także  

z Litwy oraz Białorusi. Było to historyczne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy na tak wielką 

skalę Duzi i Mali Naukowcy zastanawiali się nad tym czym jest symetria, od nano do makro skali. 

 

Pierwsza sekcja prowadzona przez prof. Lecha Mankiewicza, dyrektora CFT PAN, rozpoczęła się 

wykładem na temat symetrii Dawida Zapiska, lat 14 (opiekuna Polskiej Akademii Dzieci), który 

został odznaczony przez Profesora Eligiusza Mieloszyka repliką medalu Fieldsa. Następny 

wykład był na temat symetrii w promieniowaniu tła dra Edwarda Wollacka z NASA. Pod koniec 

swojego wykładu rozdał uczestnikom pamiątki z NASA. Mimo, że pizza dla wszystkich była 

wydawana od 12:00 to jeszcze 40 minut po wykładzie dra Wollacka dzieci miały mnóstwo pytań 

do prelegenta.  

 

Po pizzy wygłoszono ponad 40 kolejnych wykładów Młodych i Nieco Starszych Naukowców  

z Litwy, Białorusi oraz Polski. Były generatory prądu opracowywane przez 11letniego Przemka 

Lisowskiego, wywiad z noblistą Agnieszki Mankiewicz z Warszawy, pokaz chemiczno-kulinarny 

wybitnych szefów kuchni pod przewodnictwem Mariusza Pieterwasa z gdańskiej restauracji 

Metamorfoza oraz symetria słowa prof. Tadeusza Morawskiego  z Politechniki Warszawskiej, 

najwybitniejszego w historii literatury polskiej twórcy palindromów. Profesor Morawski z okazji 

konferencji wydał specjalną książkę na temat symetrii słowa dla najmłodszych. Na zakończenie 

na wszystkich naukowców czekały fontanny belgijskiej czekolady na dziedzińcu Politechniki 

Gdańskiej.  

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci była organizowana przez Politechnikę 

Otwartą oraz Polską Akademię Dzieci. Konferencja otrzymała patronat JM Rektora PG, 

MNISW, FRSE oraz PTBG. 

 

Od 1 października 2010r. w ponad 400 bezpłatnych wykładach w ramach Polskiej Akademii 

Dzieci młodych i dużych naukowców wzięło udział koło 6000 dzieci w 8 miastach Polski. Dzięki 

zaangażowaniu non-profit wszystkich współtworzących projekt PAD udało się w zrealizować 

projekt w następujących uczelniach: Politechnika Gdańska,  Gdański Uniwersytet Medyczny, 
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sądecka 

Akademia Dzieci w Nowym Sączu, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego  

i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Akademia Muzyczna im, Stanisława Moniuszki  

w Gdańsku oraz Gdański Pak Naukowo-Technologiczny, Ośrodek dla Niewidomych  

i Niedowidzących w Laskach i Dom Dziecka w Kartuzach. Od marca 2012r. spotkania w ramach 

PAD odbywają się również na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz  

w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz  na Wydziale 

Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polska Akademia Dzieci 

za swoje działania została nominowana do tytułu Popularyzator Nauki 2011 – konkursu 

organizowanego przez Serwis Nauka w Polsce PAP i MNiSW. 

 

Projekt PAD jest pierwszą na taką skalę inicjatywą w Polsce, podczas której specjaliści z różnych 

dyscyplin naukowych głoszą bezpłatne wykłady dla słuchaczy w wieku od 6. do 12. lat, ale też 

Młodzi Naukowcy mają możliwość prezentowania swoich pasji i zainteresowań, również  

w formie wykładów i warsztatów. 

 

 
 

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce, jak i za 

granicą. Od października planujemy rozpocząć realizację projektu w Holandii. Więcej informacji 

na temat projektu Polska Akademia Dzieci znajdą Państwo na stronie akademiadzieci.edu.pl. 
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Zgody opiekunów dzieci na ich udział w Festiwalu 

 

Od: Mirosława Rafalska <miroslawa.rafalska@wp.pl> 
Data: 16 sierpnia 2012 12:45 
Temat: Odp: prośba 
Do: Polska Akademia Dzieci <akademiadzieci@gmail.com> 
 

Wyrażam zgodę na wykład o patyczakach mojego syna Krzysztofa Rafalskiego, który ma odbyć 
się 28 września w Warszawie. 

Mirosława Rafalska 

 

Od: Dorota Lisowska-Skarżyńska <dl.skarzynska@skarzynskioil.pl> 
Data: 22 sierpnia 2012 13:45 
Temat: Re: prośba 
Do: Polska Akademia Dzieci <akademiadzieci@gmail.com> 
 

Witam Panią, 
informuję, że wyrażam zgodę na wyjazd Przemka do Warszawy w dniu 28.09.br. w celu 
wygłoszenia wykładu dla Urzędu Patentowego. 
  
Pozdrawiam 
 
Dorota Lisowska-Skarżyńska 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki Katarzyny Elżbiety Mietlarek  

28 września 2012 roku w Festiwalu Nauki w Warszawie 

 

 

                                                                   /Anna Mietlarek-Kropidłowska/ 

 

 

Wyrażam zgodę na udział moich dzieci: Jana, Szymona i Zuzanny Hofman 

28 września 2012 roku w Festiwalu Nauki w Warszawie 

 

 

                                                                               /Agata Hofman/ 

 

https://urethan.chem.pg.gda.pl/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl?sessionid=anna*urethan.chem.pg.gda.pl-session-0.611538826561631&folder=INBOX&page=1&sort=date_rev&msgdatetype=sentdate&keyword=&searchtype=subject&action=composemessage&message_id=%3CCAATRdx166TO-FB2Gat%2BhSrT%2B6%3DmN%2BxJ%3D%3D9Oo4JvtEHE7FWtniA%40mail.gmail.com%3E&compose_caller=read&to=miroslawa.rafalska@wp.pl
https://urethan.chem.pg.gda.pl/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl?sessionid=anna*urethan.chem.pg.gda.pl-session-0.611538826561631&folder=INBOX&page=1&sort=date_rev&msgdatetype=sentdate&keyword=&searchtype=subject&action=composemessage&message_id=%3CCAATRdx166TO-FB2Gat%2BhSrT%2B6%3DmN%2BxJ%3D%3D9Oo4JvtEHE7FWtniA%40mail.gmail.com%3E&compose_caller=read&to=akademiadzieci@gmail.com
https://urethan.chem.pg.gda.pl/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl?sessionid=anna*urethan.chem.pg.gda.pl-session-0.611538826561631&folder=INBOX&page=1&sort=date_rev&msgdatetype=sentdate&keyword=&searchtype=subject&action=composemessage&message_id=%3CCAATRdx3DpRBiiU8tmbjoJZNf_PMHEaQExh0zD9ewxWNWm97ExA%40mail.gmail.com%3E&compose_caller=read&to=dl.skarzynska@skarzynskioil.pl
https://urethan.chem.pg.gda.pl/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl?sessionid=anna*urethan.chem.pg.gda.pl-session-0.611538826561631&folder=INBOX&page=1&sort=date_rev&msgdatetype=sentdate&keyword=&searchtype=subject&action=composemessage&message_id=%3CCAATRdx3DpRBiiU8tmbjoJZNf_PMHEaQExh0zD9ewxWNWm97ExA%40mail.gmail.com%3E&compose_caller=read&to=akademiadzieci@gmail.com
http://28.09.br/

