
Działalność 

EFEKTY NASZEJ DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI: 

1. Rozbudzenie zainteresowania nauką u 8000 dzieci w Polsce w wieku 6-12 lat. 

2. Nawiązanie współpracy naukowej z ponad 120 naukowcami w Polsce, naukowcami 

z NASA (Edward Wollack, Jonathan Gardner, Scott Parazynski) oraz UNESCO 

(Arvind Gupta). 

3. Nawiązanie współpracy z 22 ośrodkami akademickimi w Polsce. 

4. Wzrost samooceny dzieci, które wykładają dla swoich rówieśników, obserwowalny i 

deklarowany przez ich wychowawców oraz rodziców. 

 Jesteśmy pierwszą na świecie organizacją, która tworzy bezpłatny Uniwersytet 

prowadzony przez dzieci niezależnie od ich sytuacji materialnej, społecznej, a nawet 

zdrowotnej. 

 Do uczestnictwa w naszych zjazdach zapraszamy uczniów szkół podstawowych, 

wychowanków domów dziecka oraz małych pacjentów hospicjów. 

 Zachęcamy ich do rozwijania swoich pasji naukowych oraz dzielenia się nimi ze 

swoimi rówieśnikami w niespotykanych dla nich warunkach – na aulach 

uniwersyteckich przed pełną salą słuchaczy. 

 Umożliwiamy dzieciom kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami o 

wiele wcześniej, niż na studiach. 

 Rozbudzamy w dzieciach ciekawość świata, chęć do realizowania własnych 

pomysłów, projektowania eksperymentów. 

 Sprawiamy, że nauka staje się dla dzieci niesamowitą przygodą i osobistym 

przeżyciem. 

 Nasze projekty wykorzystują naturalny potencjał młodego mózgu do uczenia się. 

 Pokazujemy, że dzieci mogą współtworzyć naukę:  dzieci mogą wiele nauczyć się od 

naukowców, jako autorytetów w danej dziedzinie nauki,  

 naukowcy mogą bardzo dużo dowiedzieć się od dzieci, jest to dla wykładowców 

akademickich  nowe doświadczenie dydaktyczne. 

 Nie oceniamy wiedzy dzieci, przez co czują się one o wiele swobodniej niż w 

ławkach szkolnych. 

 Wszystkie osoby zaangażowane w naszą działalność nie dostają żadnego 

wynagrodzenia: ani wykładowcy akademiccy, ani studenci pomagający przy 

organizacji, ani koordynatorzy na poszczególnych uczelniach czy też członkowie 

Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci. 

 Z naszej inicjatywy ponad dwadzieścia wyższych uczelni w Polsce otworzyło swoje 

drzwi dla ponad 6000 dzieci miesięcznie zafascynowanych nauką. 

Od czerwca 2009 roku współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim. 

Od czerwca 2010 roku nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Gdańską oraz Szkołą Wyższą 

Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego w Sopocie. 



Od października 2010 roku zaangażowaliśmy również do naszego projektu:  Gdański 

Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Od marca 2011 roku do projektu dołączy również Uniwersytet Jagielloński, na którym 

regularne wykłady rozpoczęły się od października 2011r. 

Od października 2011 roku nawiązaliśmy współpracę z Akademią Wychowania i 

Sportu, Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Gdańskim 

Parkiem Naukowo-Technologicznym. 

Od marca 2012 roku współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Ośrodkiem 

Szkolno-Wychowawczym w Laskach. 

W 2013 roku nawiązaliśmy współpracę z Holandią a w Polsce z  Dolnośląską Szkołą Wyższą, 

zainicjowaliśmy działania UD Radomsko oraz Niepołomickiego Uniwersytetu Dzieci a od 

nowego roku akademickiego rozpoczynamy współpracę z planetarium w Olsztynie, 

Kadecką Akademią Dzieci oraz planujemy otwarcie w Czechach. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi uczelniami. 
 

Przeważnie comiesięczne spotkanie wygląda następująco: 

 20-30 minut: prelekcja Młodego Naukowca (dziecko 6-12 lat) 

 10 minut: pytania do prelegenta 

 20 – 30 minut: wystąpienie wykładowcy akademickiego 

 10 minut: pytania do prelegenta 

Za każde zadane pytanie dzieci są nagradzane przez nas drobnymi gadżetami (np. lizaki, 

czapeczki, długopisy, bloczki do pisania, smycze, naklejki), które dostajemy od danej uczelni, 

władz miasta bądź sponsorów. 

Na koniec spotkania dzieci żegnamy słodkim poczęstunkiem: każde dziecko dostaje lizaka 

bądź cukierka. 

Po wysiłku intelektualnym należy uzupełnić poziom glukozy  

Kształtujemy też w ten sposób u dzieci pozytywne skojarzenie związane z kontaktem z 

uczelnią wyższą. 

NASZE CELE NA PRZYSZŁOŚĆ: 

 Dążymy do tego, aby do 2020 roku Polska stała się pierwszym państwem na świecie, 

w którym każe dziecko (jeśli tylko chce) będzie miało możliwość podzielenia się 

swoimi pasjami naukowymi ze swoimi rówieśnikami. 

 Chcielibyśmy również umożliwić uczestnictwo w spotkaniach dzieciom spoza 

rejonów miejskich. Będziemy się w tym celu starać o dofinansowanie naszej 

działalności. 

 Mamy nadzieję, że poprzez naszą działalność uda się nam zaktywizować młodych 

ludzi, szczególnie z domów dziecka i pomóc im w rozpoczęciu nowej drogi życia, 

związanej z nauką. 

ROZWÓJ PROJEKTÓW: 

Nasze działania rozwijały się w zaskakująco szybkim tempie: 



 1 czerwca 2009 r.: Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Młodych Naukowców na 

Uniwersytecie Gdańskim 

- 350 Młodych Naukowców 

Program dostępny tutaj. 

 październik 2009 – maj 2010r.: Gdański Uniwersytet Dziecięcy na Uniwersytecie 

Gdańskim 

- 600 Młodych Naukowców z Trójmiasta. 

Więcej informacji na temat GUD-u znajduje się tutaj. 

 1 czerwca 2010r.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci na 

Politechnice Gdańskiej 

- 500 Młodych Naukowców 

Więcej informacji na temat MKND znajduje się tutaj. 

 październik 2010 – Maj 2011r.: Polska Akademia Dzieci 

- 2500 Młodych Naukowców w 4 miastach w Polsce, 6 uczelni wyższych 

 1 czerwca 2011r. – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci 

- 1000 Młodych Naukowców 

 1 czerwca 2012r. – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci 

- 700 Młodych Naukowców Z 4  EUROPEJSKICH PAŃSTW 

 31 maja 2013r. – odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci 

- 600 Młodych Naukowców 

więcej informacji o konferencjach:, KLIKNIJ TU 

Nasze działania zostały objęte licznymi patronatami: 

 Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 Urzędu Patentowego 

 Rzecznika Praw Dziecka 

 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

 Europejskiego Roku Kreatywność i Innowacje 

 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

 Rektora Politechniki Gdańskiej 

 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

 Rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 

 Prezydenta Miasta Gdańska 

 Prezydenta Miasta Sopotu 

 

http://www.palindromy.pl/plikipdf/pozmn.pdf
http://www.gud.com.pl/front/article.php?id=17
http://www.gud.com.pl/front/article.php?id=26
http://akademiadzieci.wordpress.com/dzialalnosc/konferencjadladzieci/http:/


Projekt 1: 

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Młodych Naukowców 

 

• Autor: dr Agata Hofman 

• Pierwsza tego typu inicjatywa naukowo-edukacyjna, podczas której 

• profesorowie oraz Młodzi Naukowcy (dzieci od 6. do 12. roku życia) 

•prezentują własne badania naukowe i wykłady na temat swoich pasji i zainteresowań 

naukowych; 

• INICJATYWA CAŁKOWICIE BEZPŁATNA I DOSTĘPNA dla dzieci 

niezależnie od ich stanu sprawności fizycznej, intelektualnej i materialnej. 

Wykładowcy POZMN: 

 prof. dr hab. Tadeusz Morawski (Politechnika Warszawska) 

 prof. dr hab. Joachim Domsta (Uniwersytet Gdański) 

 prof. dr hab. Jerzy Rokicki (Uniwersytet Gdański) 

 prof. dr hab. Franciszek Makurat (Uniwersytet Gdański) 

 prof. dr hab. Marek Adamiec (Uniwersytet Gdański) 

 dr hab. n. med. Katarzyna Emerich (Gdański Uniwersytet Medyczny) 

 dr Michał Mochocki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

 dr Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Gdański) 

 dr Agata Hofman (Uniwersytet Gdański) 

Młodzi Naukowcy POZMN: 

 Martyna Białek (lat 16) – Tworzenie własnych tekstów literackich 

 Barbara Boetcher (lat 12) – Czarne dziury, nagie osobliwości 

 Karolina Gliniewicz (lat 11)– Technologia informacyjna 

 Agnieszka Kandouci (lat 18) – Historia i sztuka 

 Paweł Korolkiewicz (lat 7) – Science – fiction jako gatunek filmowy 

 Mikołaj Pankiewicz (lat 12) – Koncepcja miasta przyszłości Michio Kaku – 2057 

http://akademiadzieci.files.wordpress.com/2010/09/pozmn.jpg


Konferencja odbyła się 1 czerwca 2009 roku na Wydziale Nauk Społecznych  Uniwersytetu 

Gdańskiego i okazała się dużym sukcesem naukowym. Nie przewidywaliśmy, że będzie się 

cieszyć tak dużym zainteresowaniem. W sumie uczestniczyło w niej około 350 dzieci. 

Oprócz wykładów i warsztatów, dzieci jadły w przerwie między sesjami pizzę, a na koniec 

konferencji czekała na nich fontanna czekolady. W organizacji pomagało nam około 20 

studentów w ramach wolontariatu. 

_____________________________________________________________ 

Postanowiliśmy kontynuować tę inicjatywę i przekształcić ją w bezpłatne comiesięczne 

spotkania dla Młodych Naukowców. 

Projekt 2:  

Gdański Uniwersytet Dziecięcy 

Kalendarium zjazdów było następujące: 

SEMESTR ZIMOWY: 
2.10.2009 (piątek) Uroczysta Inauguracja 

MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2057 I EKSPERYMENTY Z CIEKŁYM AZOTEM 

Mikołaj Pankiewicz, lat12, oraz Dawid Kubacki, doktorant PG 

6.11.2009 (piątek) 

Robotyka – CZY ROBOTY GRAJĄ W PIŁKĘ? 

Młodzi Naukowcy z Robocamp oraz Piotr Fiertek, doktorant PG 

4.12.2009 (piątek) 

OPOWIEŚCI POLARNE 

Anna Łukasiak, lat 10, oraz Magda Rokicka, doktorantka UG 

8.1.2010 (piątek) 

Anatomia – JAK DZIAŁA CIAŁO CZŁOWIEKA 

Piotr Szurowski, lat 12, oraz prof. dr hab. Katarzyna Emerich, Gdański Uniwersytet 

Medyczny 

5.2.2010 (piątek) Uroczyste zakończenie semestru 

A kilku tu klikA – ZABAWY SŁOWNE czyli o Palindromach dla młodego czytelnika 

Natalia Czepita, lat 10, oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Morawski z Politechniki Warszawskiej 

SEMESTR LETNI: 
5.03.2010 (piątek) JAK POZNAJEMY ŚWIAT? 

Klara Święcicka, lat 6, oraz dr Michał Harciarek, Uniwersytet Gdański 

23.04.2010 (piątek) WSZECHŚWIAT 

Barbara Boetcher, lat 12, oraz ks. prof. dr hab. Michał Heller, laureat nagrody Templetona 

7.05.2010 (piątek) Uroczyste zakończenie roku akademickiego 

CO ŻYJE W BAŁTYKU? 

Karolina Bugaj, lat 9, oraz Anna Pawelec, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego 



W organizacji wszystkich zjazdów pomagali nam studenci UG oraz SWPS jako 

wolontariusze. 

_________________________________________________________ 

Po raz drugi postanowiliśmy zorganizować specjalne wydarzenie naukowe z okazji Dnia 

Dziecka, tym razem na Politechnice Gdańskiej. 

Projekt 3:  

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  

Dla Dzieci 

 

Gośćmi specjalnymi byli: 

dr Scott Parazynski – najbardziej doświadczony były amerykański astronauta. 

Michał Kochańczyk – podróżnik, afrykanista, alpinista. 

Program konferencji:  

W organizacji konferencji pomogło nam około 30 wolontariuszy: studentów z Politechniki 

Gdańskiej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz 

uczniowie III LO w Gdyni. 

________________________________________________________________ 

http://akademiadzieci.files.wordpress.com/2010/09/mknd.jpg
http://akademiadzieci.files.wordpress.com/2010/09/mknd-program.jpg


Okazało się, że coraz więcej dzieci jest zainteresowanych bezpłatnymi, comiesięcznymi 

wykładami na uniwersytetach. 

Postanowiliśmy sprostać oczekiwaniom Młodych Naukowców i rozszerzyć naszą działalność 

na więcej uczelni wyższych. 

W ten oto sposób powstał nasz kolejny projekt. 

Aby sformalizować nasze działania, w październiku 2010 roku powołaliśmy stowarzyszenie o 

tej samie nazwie. 

Projekt 4: 

Polska Akademia Dzieci 
W ramach Polskiej Akademii Dzieci współpracują z nami między innymi: 

 Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, UG 

 prof. dr hab. Wiesław Rosicki, 

 prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, SWPS, 

 prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, SWPS, 

 prof. dr hab. Tomasz Maruszewski, SWPS, 

 Prof. dr hab. Alina Kolańczyk, SWPS 

 Prof. dr hab. Krystyna Raczyńska, GUMed, 

 Prof. dr hab. Walenty Nyka, GUMed, 

 Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, GUMed, 

 dr hab. Marcin Gruchała, GUMed, 

 dr hab. Katarzyna Emerich, GUMed, 

 dr Marlena Kossakowska, SWPS, 

 dr Radosław Sterczyński SWPS, 

 dr Wioletta Radziwiłłowicz, SWPS, 

 dr Sylwiusz Retowski, SWPS 

 dr Magdalena Rokicka, UG, 

 dr Iwona Majchrowska UG. 

W organizację projektu jest zaangażowanych 4 koordynatorów głównych,  6 koordynatorów – 

po jednym na każdą uczelnię oraz około 30 wolontariuszy – studentów z 6 różnych uczelni. 

Staramy się również zaktywizować do pomocy w organizowaniu projektu byłych lub 

starszych wychowanków z domów dziecka. 

_________________________________________________ 

1 czerwca 2011 odbyła się II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

DLA DZIECI – Dzień Młodego Naukowca w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 

szczegóły w zakładce: DZIEŃ MŁODEGO NAUKOWCA 

Druga konferencja naukowa dla dzieci odbyła  się 2 czerwca 2011 roku w Poznaniu. 

_________________________________________________ 

kolejne konferencje, KLIKNIJ TU 

 

http://akademiadzieci.wordpress.com/dzialalnosc/informacje-dla-prasy-i-partnerow/
http://akademiadzieci.wordpress.com/dzialalnosc/konferencjadladzieci/

