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Wstęp 
Edukacja przez działanie i osobisty wpływ jest najskuteczniejszym mechanizmem przyswajania 

i fascynacji zjawiskami nauki. Nowoczesny rozwój Polski wymaga wykwalifikowanych, fachowych 

pasjonatów nauk matematyczno-przyrodniczych. Dostrzegamy koniecznośd pomocy nauczycielom 

i wychowawcom w kształtowaniu pozytywnych postaw prorozwojowych na rzecz edukacji 

i kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych w powiązaniu z wiedzą społeczną - humanistyczną.  

Chcemy wspierad procesy rozumienia i akceptowania zmian zachodzących w otaczającym nas świecie 

a inicjowanych przez naukę. W nowoczesny i atrakcyjny dla starszych i młodszych obywateli sposób 

popularyzowad naukę. 

Szczególnie chcemy pomagad w rozwiązywaniu problemu zagrożenia marginalizacją dzieci i młodzieży 

z małych ośrodków wiejskich gdzie utrudniony jest dostęp do źródeł i postaw sprzyjających nauce 

i edukacji. 

Zwracamy uwagę, że przedstawiony przez nas projekt, nawiązujący do rozwiązao sprawdzonych już 

w Europie od ponad 30 lat i rozwijanych z powodzeniem w innych regionach Polski zakłada uczenie 

przez interakcję. Będziemy dokładad starao, aby jak największa liczba obiektów wymagała osobistego 

zaangażowania uczestników zajęd. Uczestnicy zajęd będą więc kręcid, ustawiad, układad, odsuwad 

i zakrywad, a przede wszystkim myśled — odkrywając przy tym prawa fizyki, chemii, nauk 

przyrodniczych i nauk społecznych.  
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Historia działań na rzecz stworzenia Centrum Nauki 

w Lublinie 
 

Idea centrów nauki zaczęła się w Polsce rozwijad na większą skalę zaledwie przed kilku laty. Obecnie 

działa w Polsce kilka ośrodków niewielkiej skali o tym charakterze a kilka kolejnych znacznych 

obiektów jest obecnie przygotowywanych do uruchomienia. Szczególnie trzeba tu zwrócid uwagę na 

powstające w Warszawie, w pobliżu biblioteki Uniwersytety Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. 

Będzie to jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów tego rodzaju w Europie, a jego 

otworzenie będzie szeroko komentowanym wydarzeniem i zwiększy potrzeby  stworzenia kolejnych 

regionalnych ośrodków.  

W roku 2005 ówczesne  władze miasta Lublina, składając wstępny wniosek o dotację do funduszy 

strukturalnych,  deklarowały, iż podołają utworzeniu CNL, jeśli  koszt ponoszony przez miasto nie 

przekroczy ok. 7 mln PLN. Tyle bowiem stanowid musiałby udział własny przy projekcie budowy CNL 

w Parku Ludowym (pozostałe koszty – 85% kosztów – 10 mln EUR miał byd sfinansowany z Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej — PO RPO ). Projektu tego wówczas nie dało się zrealizowad 

z powodu zmiany warunków udzielenia dotacji z PO RPO w maju 2008. Od projektu odstąpiono. 

Od tej pory trwa impas, który ma szansę przełamad propozycja przedstawiona w poniższym 

opracowaniu. 

Niniejsza koncepcja zakłada wykorzystanie do potrzeb Centrum Nauki  praktycznie kompletnie 

opuszczonego dworca Północnego PKP w Lublinie. Ten budynek, wybudowany w połowie lat 70-tych 

o powierzchni całkowitej ok 1800 m2 świetnie nadaje się do takich celów. Dobre położenie 

komunikacyjne, sąsiedztwo gruntów należących do miasta (przyszły rozwój), możliwośd  stworzenia 

dodatkowych powierzchni wewnątrz budynku (połączenie balkonów na piętrze w jedną powierzchnię 

wystawową, wykorzystanie zamkniętego obecnie przejścia podziemnego, wykorzystanie porzuconej 

kotłowni) pozwala w tym obiekcie uzyskad ok. 2000 m2 powierzchni użytkowej i to przy 

jednoczesnym zachowaniu funkcji dworca (na wydzielonym ciągu) pozostaną kasy i poczekalnia 

kolejowa. 
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Zdjęcie 1: Dworzec Północny od strony torów. Widoczny nieużywany tor I — do wykorzystania na urządzenia edukacyjne.  
Widoczna bryła dworca, budynku o dobrych proporcjach  

 

Foto: Jacek Warda 

Zdjęcie 2: widok parteru dworca. Zdjęcie robione w południe w dzieo roboczy — widad brak jakiegokolwiek ruchu. 

 

Foto: Jacek Warda 

Zdjęcie 3; Widok antresoli. W projekcie przebudowy przewiduje się połączenie antresol dla uzyskania jednolitej 
powierzchni wystawowej. 

 

Foto: Jacek Warda 
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Pomieszczenia biurowe i zaplecza technicznego 

BIURA 

Jest to częśd budynku, która obecnie jest w najlepszym stanie. Okna są wymienione, pomieszczenia 

użytkowane. Konieczne jest tylko wyburzenie kilku ścianek działowych i wyposażenie, by biuro CNL 

oraz sala spotkao zaczęły działad.  

Zdjęcie 4: Budynek CNL od strony pomieszczeo biurowych 

 

Foto: Jacek Warda 

WARSZTAT TECHNICZNY 

Warsztat techniczny będzie się mieścid w obecnie zamurowanym i porzuconym korytarzu 

podziemnym.  

Według mapy ta częśd korytarza na 42 metry długości i ok. 6,5 metra szerokości. Daje to 273 m2 

powierzchni użytkowej. Wysokośd pomieszczeo jest podobna jak w hali dworca 2,9 metra. 
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Zdjęcie 5: Dworzec Północny PKP Lublin — zamurowany korytarz przejścia podziemnego. 

 

Foto: Jacek Warda 

 

Wejście do warsztatów byłoby z trzech stron. Obecnie zamurowane wejście od strony placu zostanie 

zamienione na pochylnie z możliwością wjazdu samochodu do magazynów.  

Należy rozważyd możliwośd połączenia warsztatu i magazynu z obecną kotłownią. 

Zdjęcie 6: Obecnie zamurowane zejście do przejścia podziemnego, które będzie przerobione na wjazd do warsztatu 
 i magazynu CNL  

 

Foto: Jacek Warda 
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Propozycje wystaw  

WYSTAWA DLA DZIECI 

Wystawa będzie stworzona w proste pokazy, dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci 

w wieku 4 – 8 lat, w dużej mierze sprawdzonych w CN w Kopenhadze oraz na doświadczeniach 

Stowarzyszenia KLANZA które, zaproponuje różnorodne formy aktywności dla dzieci w tej części 

ekspozycji, (KLAZA będzie odpowiedzialna za przygotowanie tej wystawy). Ta wystawa będzie 

pierwszą jaką zobaczymy po wejściu na antresolę, w bezpośrednim sąsiedztwie kawiarni, gdzie 

dorośli będą mogli odpocząd oczekując na dzieci.  

Zdjęcie 7 Klasyczna konstrukcja edukacyjna: budowa mostu 
łukowego.  
 

 

Zdjęcie 8: Takie zabawki ma w swoich zasobach  
także stowarzyszenie KLANZA  

 
Foto: Jacek Warda Foto: Jacek Warda 
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WYSTAWA „FIZYKA” 

Opierad się będziemy w tej części 

wystawy na doświadczeniach 

Polskiego Towarzystwa 

Fizycznego, które  w roku 2009 po 

raz 50-ty zorganizowały w Lublinie 

pokazy z fizyki dla uczniów szkół 

średnich. Przybyło na nie w roku 

bieżącym 22 tysiące uczniów 

i nauczycieli w ciągu 3 tygodni 

pokazów. Przychody z tytułu 

sprzedaży biletów (9 PLN bilet) 

wyniosły 180 tys. PLN. 

Fizycy będą odpowiadad za dwie 

części programu działalności: 

1. Wystawa - Fizyka (częśd 

wystawy głównej na piętrze, wykorzystującej m. in. Gabloty edukacyjne stworzone na wzór 

gablot eksponowanych obecnie na korytarzu Instytutu Fizyki UMCS) 

2. Częśd działalności Sali Prezentacji (pokazy z fizyki  przygotowywane na zamówienie grup 

szkolnych). 

WYSTAWA „ASTRONOMIA, GEOGRAFIA, OCHRONA ŚRODOWISKA” 

Zależy nam tu na pokazaniu skali zjawisk przyrodniczych, wzajemnych zależności przestrzennych 

i czasowych zjawisk. Będziemy zadawad fundamentalne pytania: Gdzie w kosmosie możliwe jest 

życie? Jakie cechy spełnia Ziemia, że życie biologiczne jest tutaj możliwe?  

Będziemy też wyjaśniad zagadnienia związane z ochroną planety: odpady, efekt cieplarniany, liczba 

gatunków żyjących na Ziemi — to wszystko będzie wyjaśniane w ramach tej wystawy. 

Zdjęcie 9: Pokazy z fizyki 2009  w instytucie Fizyki UMCS 

 
Foto: Jacek Warda  
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Zdjęcie 10: Mikroskop stereoskopowy pozwala powiększyd 
obiekt około 100-krotnie. Zobaczymy dzięki temu 
dokładnie budowę owadów i blaszki liściowej 

 

Zdjęcie 11: Tropy zwierząt trudno obecnie poznad  

 
 

 
Foto: Jacek Warda Foto: Jacek Warda 
 

Będą na niej poruszone między innymi następujące zagadnienia i przygotowane następujące 

eksperymenty: 

1. Ile jest gatunków na Ziemi? 

2. Co to znaczy obieg materii i energii w przyrodzie? 

3. Co znaczy ze organizm jest żywy (urządzenie demonstrujące zasadę działania sprzężeo 

zwrotnych i powiązao tych sprzężeo,  pokazanie reakcji Biełousowa- Żabotyoskiego) 

4. Formy zagospodarowania odpadów 

5. Sposoby oczyszczania ścieków 

6. Jak mierzyd czystośd wody?  

7. Filtrowanie wody 

8. Jak zmniejszyd objętośd tomowych śmieci? 

9. Spalanie - piroliza odpadów,  plazmoliza, - czym się różnią te technologie  

10. Tropy zwierząt 

11. Mikroskop – możliwośd samodzielnej obserwacji przygotowanych obiektów 

12. Binokular (mikroskop stereoskopowy) – możliwośd samodzielnej obserwacji przygotowanych 

obiektów. 

 

Będą też prowadzone zajęcia warsztatowe dla grup. Są przygotowane dwa pokazy grupowe: 

1. Układ słoneczny – obiekty w proporcjach 

2. Ścieżka czasu 

Są to gotowe, już opracowane pokazy edukacyjny trwające ok. godziny, które będą  w tym miejscu za 

dodatkową opłatą prezentowane grupom szkolnym.  
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WYSTAWA „MEDYCYNA” 

 

Zdjęcie 12: Takie obiekty jak:  tułów anatomiczny znajdują się 
powszechnie w szkołach – są jednak na co dzieo niedostępne 
dla uczniów. W Centrum Nauki są dostępne i można 
eksperymentowad. 

 

Zdjęcie 13: poznaj swoje zmysły — w tym wypadku z jakim 
natężeniem ( w decybelach) jesteś w stanie krzyczed. 

 

 

Foto: Jacek Warda 

 

Foto: Jacek Warda 

 

 

WYSTAWA „ENERGIA” 

Planowane są miedzy innymi następujące pokazy: 

1. Przestawienie modelu elektrowni atomowej i to co najmniej dwóch kolejnych generacji 

(co da możliwośd wyjaśnienia jak działają elektrownie starego typu - co dokładnie stało się 

w Czarnobylu i dlaczego projektowane obecnie  elektrownie 4 generacji mają wbudowane 

bierne systemy  bezpieczeostwa i co to znaczy?) 

2. Zjawiska związane z przepływem prądu elektrycznego 

3. Energia chemiczna i jej formy 

4. Zmiana napięcia – przesył energii elektrycznej 

5. Kiedy prąd elektryczny jest niebezpieczny? 

6. Jak się zabezpieczyd przez uderzeniem pioruna? 

To wystawa wymagająca znacznych nakładów.  

 

WYSTAWY CZASOWE  

Koniecznośd zmieniania wystaw jest warunkiem atrakcyjności obiektu. Po 2-3 latach możemy mied do 

czynienia z gwałtownym spadkiem liczby odwiedzin – (każdy kto chciał przyjśd, już nas odwiedził) 

i kolejne wizyty w naszym obiekcie nie przyniosą mu nowych korzyści. Stąd koniecznośd nie tylko 
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stałego remontowania obiektów, ale także ich wymiany, unowocześniania. Rozwój centrum 

to proces, który się nigdy nie kooczy. 

Drugim podstawowym sposobem zwiększania atrakcyjności są właśnie wystawy czasowe. Są one 

sprowadzane z innych centrów nauki, albo poprzez wymianę (co oznacza, że trzeba mied własną 

wystawę czasową do wymieniania) albo poprzez zakup praw do czasowej ekspozycji. 

Poniżej informacja o dwóch możliwych do opracowania wystawach czasowych : 

LOGIKA A ŻYCIE 
(tania w opracowaniu)  
Przykładowe zagadnienia przedstawiane na wystawie: 

1. Czy na pewno TAK lub NIE? (pojęcia logiki rozmytej) 
2. Komputer a logika (podstawy logiki dwuargumentowej przedstawione za pomocą rysunków, 

plansz) 
3. Systemy eksperckie (przykłady prostych programów powodujących możliwośd podejmowania 

przez komputer decyzji) 
 

ROZPOZNAWALNOŚD A PRAWO DO OCHRONY TOŻSAMOŚCI W CYFROWYM ŚWIECIE 

(droga w opracowaniu) 

Przykładowe zagadnienia poruszone na wystawie: 

1. Chip  podskórny zamiast dowodu osobistego? 

2. Biometria – rozpoznawanie na podstawie: 

a. analizy wymiarów twarzy 

b. odcisków palców 

c. analizy  barwy głosu  

d. tęczówki oka 

3. Obroża cyfrowa – więzienie we własnym domu 

4. Wszechobecne kamery monitorujące – granice prywatności 

5. Cyfrowy pomiar ciała – masowe szycie na indywidualny wymiar  

6. Technologia dopasowania  

DNI SPECJALNE 

 

Dni Specjalne byłyby organizowane z okazji otwieranych wystaw czasowych a także przy okazji 

organizacji specjalnych eventów, takich jak np. nocne oglądanie nieba, Noc Kultury itp. 

W Dniach Specjalnych odbywałyby się prelekcje popularnonaukowe dotyczące konkretnego 

zagadnienia – prelekcje w postaci prezentacji multimedialnych zamawiane u luminarzy lubelskiej 

nauki  (i nie tylko) z prawem ich ponownego użycia przy reaktywacji wystawy. 

Po kilku latach CNL miałaby pokaźny zestaw takich wystaw i Dni Specjalne mógłby się odbywad 

docelowo 2-3 razy w miesiącu. 
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W  wypadku rozbudowy CNL  wystawy rotacyjne byłby wykorzystane w nowym skrzydle  obiektu do 

czasu powstania nowych wystaw stałych. 

 

SALA PREZENTACJI/ SALA KINOWA  

Sala na 95 miejsc będzie się mieścid na przeciwko wejścia głównego na antresolę. Sala miałaby dwie 

podstawowe funkcje, w celu: 

 Pokazów fizycznych, chemicznych, wykładów – wszystkie takie spotkania będą dostępne  dla 

grup szkolnych po umówieniu się . Konieczne też będzie odpowiednie zaplecze dla sali 

 Projekcji filmowych. Oprócz klasycznych filmów edukacyjnych chcemy wykonad własne 

materiały edukacyjne – filmy 3D prezentujące np.:   strukturę komórki prokariotycznej, 

komórki eukariotycznej, układu słonecznego. Chcemy też pokazywad film 3D prezentując 

historyczne obrazy Lublina. W zakresie tworzenia takich filmów możliwa jest współpraca z 

lubelską firmą przygotowującą tego rodzaju produkcje mulitmedialne. 

W dalszej przyszłości w oparciu o materiały 3D można będzie wykonad najnowocześniejsze, 

interaktywne, indywidualne stanowska edukacyjne – tzw. holodeki. Można będzie w nich  nałożyd 

specjalne okulary i rękawice i zanurzyd się we wnętrzu  komórki eukariotycznej, oglądając 

poszczególne organelle komórkowe i szczegóły jej budowy oraz oglądając  wyjaśnienia na temat ich 

budowy i działania. 

 

LABORATORIUM 

Laboratoriom będzie utworzone w zamkniętej części 

korytarza — między budynkiem dworca a czynnym 

torem. Jest to przestrzeo o powierzchni ok. 136 m2. Jego 

utworzenie może byd odsunięte w czasie i nie musi byd 

ono uruchomione wraz z wystawą główną.  

 Oświetlenie naturalne będą dawad świetliki, jakie 

planujemy przebid nad nieczynnym torem.  

 

 

 

KAWIARNIA 

Kawiarnia znajdzie się tuż przy wejściu na antresole w bezpośredniej bliskości wystawy dla dzieci. 

W ten sposób rodzice będą mogli mied bezpośrednią kontrolę nad swoimi pociechami. Będzie to 

obiekt, na którego będziemy docelowo szukad zewnętrznego najemcy. Jednak w pierwszej kolejności 

spróbujemy okresowo uruchamiad kawiarenkę pod nazwą Lodziarnia Lorda Kelwina 

Zdjęcie 14: Laboratorium biologiczne  
w Center for Life, Newcastle, Wielka Brytania 

 
Źródło: witryna  www.centre-for-life.co.uk  

http://www.centre-for-life.co.uk/
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Będzie ona oferowad lody wytwarzane przy wykorzystaniu ciekłego azotu i/lub dwutlenku węgla  

WARSZTATY EDUKACYJNE 

Sala spotkao w części biurowej od chwili uruchomienia biura może byd wykorzystywana do 

warsztatów dla dzieci i młodzieży. W tej chwili planowane są między innymi: 

1. Warsztaty z robotyki  

2. Warsztaty z technik myślenia i dyskusji publicznej na temat nowych technologii  

3. Warsztaty kompetencji społecznych 

Warsztaty z robotyki 

W Lublinie jest gorąco doskwierający brak placówki, która prowadziłaby zajęcia dla młodzieży 

w zakresie edukacji informatycznej na poziomie różnym od podstawowej obsługi komputera i która 

posiadałaby sprzęt umożliwiający wejście młodzieży w świat urządzeo programowalnych. 

Wykorzystując zaawansowane klocki (np. LEGO MINDSTORMS NXT) można byłoby zarówno pokazad 

na czym polega cybernetyka jak i edukowad w zakresie programowania. Takie podejście do rozwoju 

CNL spowodowałoby dośd szybkie spopularyzowanie placówki w terenie pobliskim (co dałoby też 

pewien efekt rewitalizacji całego osiedla i przyczyniłoby się do podniesienia atrakcyjności dzielnicy 

Tatary) oraz ułatwiło dotarcie do mediów – pierwsze sukcesy byłyby dośd szybko zauważone. Byłaby 

możliwa organizacja pokazów dla klas (kierowana dla gimnazjów – szczególnie wspólpraca 

z sąsiednimi szkołami). Niektóre z projektów stworzonych na zajęciach mogłyby byd też 

wykorzystywane w kąciku dziecięcym. 

Cykle zajęd byłyby dzielone wg stopnia zaawansowania i dzieliłyby się na: 

a) zajęcia dorywcze (np. dla przygodnie zebranych grup w czasie Dni Specjalnych lub dla 
wycieczek klasowych) 

b) zajęcia początkujących robofanów (zapoznanie z algorytmiką i umożliwienie w 
praktyce młodzieży rozpoczęcia budowy prostych robotów, tworzenie programów 
głównie w graficznym otoczeniu) 

c) zajęcia dla średniozaawansowanych roboznawców (przejście do także tekstowego 
trybu pisania programów, używanie bardziej zaawansowanych czujników, bardziej 
skomplikowanego zachowania) 

d) zajęcia zaawansowanych roboexpertów (ta grupa docelowo by tworzyła roboty 
uatrakcyjniające Dni Specjalne) 

 

Wzorem jest tu dla nas działalnośd komercyjnej firmy prowadzącej kształcenie w tym zakresie. Byd 

może podejmiemy z nią bezpośrednią współprace, chod chcielibyśmy, aby zajęcia nie były  całkowicie 

płatne tylko przez uczestników zajęd. Więcej na temat tego typu programów warsztatowych można 

znaleźd pod adresem http://www.robonet.pl 

http://www.robonet.pl/
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Warsztaty z technik myślenia i dyskusji publicznej na temat nowych technologii 

Niestety w systemie szkolnym nie są promowane techniki porządkowania danych i prowadzenia 

dyskusji wprowadzone przez takich badaczy jak Edward de Bono. Chcemy uzupełnid tą lukę 

w systemie oświaty. 

Warsztaty będą polegad na emisji najlepszych programów popularno-naukowych prezentujących 

najnowsze odkrycia naukowe a potem będzie prowadzona dyskusja w grupie ok. 9 osobowej 

na temat skutków (społecznych, technologicznych) wdrożenia takiej technologii. 

Zajęcia będą adresowane do ambitnej młodzieży licealnej. 

Warsztaty kompetencji społecznych 

Oprócz zaległości w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych nasza współczesna edukacja 

odczuwa brak umiejętności rozumienia współczesnych zjawisk społecznych. Jak przeciwdziaład 

wykluczeniu społecznemu? Jak współczesne media wpływają na nasze życia? Jak radzid sobie 

w nieustannie zmieniającej się sytuacji społecznej i ekonomicznej? Rozumienie procesów 

współczesnej ekonomii. Na te pytania mogliby odpowiadad w praktyczny sposób młodzi uczestnicy 

warsztatów, ucząc się rozumienia zjawisk i procesów. 

W efekcie korzystając z doświadczeo Stowarzyszenia KLANZA CNL pełniłoby swoistą rolę ośrodka 

doskonalenia nauczycieli (KLANZA taką funkcje pełni od 20 lat – prowadząc niepubliczny ośrodek 

doskonalenia nauczycieli wpisany do rejestru MEN) 

Wystawa objazdowa – mobilne CNL 

W ramach CNL działad będzie ekipa wolontariuszy, gotowych do przygotowania objazdowej 

prezentacji naukowej, dojeżdżając do zapraszającej szkoły na terenie woj. lubelskiego. Ten sposób 

pracy rekomenduje Stowarzyszenie KLANZA jako grupa, które realizuje analogiczny program 

interaktywnych wystaw naukowych z sukcesem na terenie woj. lubelskiego od początku roku 2009 

pod nazwą „Energia Nauki” (patronat strategiczny Fundacji PGNiG). W ramach realizowanego 

od 2006 roku programu społecznego Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności:  ”Projektor — 

wolontariat studencki”. Mobilne CNL może stad się przestrzenią dla współpracy z lubelskim 

Samorządem Wojewódzkim i samorządami gmin wiejskich i miejskich regionu. 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI OTACZAJĄCEJ DWORZEC 

Dworzec otaczają utwardzone działki (dawny dworzec PKS) należące do miasta, obecnie użytkowane 

jako parking. Przynajmniej cześd tego parkingu musi zostad zlikwidowana i urządzona na nowo, 

w powiązaniu z funkcjami centrum nauki.  
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Zdjęcie 15: Fontana w Gdaosku. Strumienie 
wytryskują nieregularnie, co wprowadza element 
interaktywności. Przy fontannie gromadzą się liczne 
wycieczki i rodziny z dziedmi 

 

 

Zdjęcie 16: analogiczne rozwiązanie w parku przed planetarium 
w Nowym Jorku 

 
Foto: Jacek Warda Foto: Jacek Warda 
 

Konieczne jest zaprojektowanie tej przestrzeni w powiązaniu z CNL. 
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Projekt budynku 
Budynek dworca ma trzy poziomy: piwnice,  parter i piętro (antresolę). Zakładamy wykorzystanie 

wszystkich poziomów. Dotychczas nie mamy swobodnego wstępu do wszystkich pomieszczeo — 

polegamy na dokumentacji dostarczonej przez PKP Nieruchomości oraz na wizji lokalnej, jakiej 

dokonaliśmy na obiekcie. 

PIWNICE 

 

Rysunek 1: Piwnice dworca – stan obecny 

 

Na tym poziomie znajduje się kotłownia (do której nie mieliśmy wstępu), przejście podziemne 

(zamurowane obecnie na odcinku od wejścia do granicy budynku) oraz toalety (również obecnie 

zamknięte). 
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Rysunek 2: Piwnice: projekt zagospodarowania 

 

Projekt zakłada połączenie korytarza podziemnego oraz kotłowni. Kotłownia będzie stanowid cześd 

przestrzeni wystawowej, korytarz będzie przekształcony w warsztaty i przestrzeo magazynową. Na 

ten poziom będzie też schodzid winda. Druga częśd przejścia podziemnego (od schodów zejściowych 

do I wyjścia na peron) będzie zamieniona docelowo w salę zajęd laboratoryjnych. Dalsza częśd 

przejścia zachowa obecne funkcje i będzie łączyd oba tory kolejowe na funkcjonującym peronie. 

Tabela 1: Szacunek wielkości pomieszczeo po przebudowie 

Pomieszczenie Wielkośd 

WC (razem - męski o damski) 35,0 

Wystawa  (obecna kotłownia) 250,0 

hol dolny 67,0 

warsztaty (szacunek) 250,0 

laboratorium (szacunek) 100,0 

łącznik warsztat-Wystawa energia (szacunek) 50,0 

 
752,0 
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PARTER 

Obecnie parter jest prawie całkowicie opuszczony — po likwidacji kas kolejowych (do czego doszło 

z koocem września 2009) mieści się tu jedynie serwis motorowy. (częśd na wprost na zdjęciu). 
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Projekt zakłada wydzielenie części kolejowej (mur, szklana szyba, ciąg akwariów i terrariów) 

i utrzymanie 2 kas kolejowej wraz z zapleczem socjalnym. Reszta pomieszczeo parteru zostanie 

przeznaczona na potrzeby stowarzyszenia organizacji partnerskiej dla CNL – Stowarzyszenia KLANZA. 

Na parterze znajdzie się obszerny hol- poczekalnia, z szafkami. Tu grupy szkolne będą mogły poczekad 

na swoje zajęcia – obiekt będzie przystosowany w sumie do przyjmowania jednocześnie 4 grup 

szkolnych po 50 osób (jednostką jest tu autokar). Znajdzie się tu też kasa, sklepik winda, oraz 

wystawa czasowa. Nie będzie ona oddzielnie biletowana. 

 

Tabela 2: Powierzchnie pomieszczeo parteru po przebudowie ( szacunek) 

Pomieszczenie Powierzchnia (szacunek) 

hol PKP 109 

kasa/sklep 41,8 

magazyn 45 

Wystawa czasowa 202 

Biuro 64,3 

sklep internetowy 48,8 

Zaplecze PKP (kasy, pomieszczenia socjalne) 55,1 

hol 250 

WC 10 

RAZEM 826 
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PIĘTRO 

Na obecnie znajduje się lombard i zakład krawiecki. Częśd biurową wynajmuje firma świadcząca 

usługi porządkowe na rzecz PKP. Pozostałe pomieszczenia są opuszczone. Sama bryła budynku ma 

wymiary 57 m długości 21 metrów szerokości. 
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Projekt zakłada połączenie balkonów w jedną wspólną, otwartą przestrzeo (podpartą oczywiście 

dodatkowymi słupami). Będzie to główna częśd wystawowa obiektu. Na tym poziomie znajdzie się też 

sala pokazów fizycznych i chemicznych na ok. 100 miejsc z własnym zapleczem. Będą tam też 

pokazywane filmy edukacyjne. 

Z tyłu za salą znajdowad się będzie kawiarnia. Tuż obok – częśd poznaczona dla dzieci. Klatka 

schodowa połączy wszystkie trzy poziomy wystawowe. W części biurowej znajdą się 2 pomieszczenia 

po 19,5 m kw. na zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. W środku – w kształcie paraboli – jest 

otwarta przestrzeo otwarta na poziom holu. Wokół tego wcięcia widad schody, jakie w dalszym 

etapie rozbudowy będą prowadzid na dach. Chcemy na nim w przyszłości uruchomid ogród letni 

z dodatkową ekspozycja edukacyjną. Czerwona kula w Sali wystawy głównej to zaznaczone na 

podłodze średnica słooca w skali 1: 100 mln.  

 

Tabela 3: Wielkośd pomieszczeo pietra po przebudowie (szacunek) 

Pomieszczenie Powierzchnia ( szacunkowa) 

wystawa główna  534 

kawiarnia ( częśd ze stolikami) 44,6 

barek (bez zaplecza) 11,9 

zaplecze barku  10,9 

Sala Pokazów  109 

zaplecze Sali pokazów 13,7 

WC damskie (+ dla niepełnosprawnych) 13,7 

WC męskie  15,3 

sala warsztatowa 19,5 

RAZEM 772,6 
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Założenia finansowania budowy CNL  
Przedstawiana w tym opracowaniu koncepcja opiera się na założeniu, iż da się uruchomid w Lublinie 

Centrum Nauki, przystosowując już istniejący budynek i dzięki temu realizując projekt za 15% 

poprzednio projektowanych kosztów — 7 milionów  PLN. 

Możliwe jest jednak znalezienie dodatkowych środków. Można wskazad cztery takie źródła 

finansowania. 

Po pierwsze możliwe jest pozyskanie środków na działalnośd edukacyjną w zakresie ochrony 

przyrody i ochrony środowiska z  Funduszy Ochrony Środowiska. Byłyby to środki , które pozwoliłyby 

sfinansowad tworzenie i  rozwój jednej z 

czterech stałych wystaw. 

Po drugie, możliwe jest pozyskanie 

funduszy UE przeznaczonych na projekty 

transgraniczne. Jeśli obiekty będą 

zaopatrzone w napisy (wyjaśnienia) 

w języku ukraioskim  i opracujemy 

program współpracy z partnerami 

z Ukrainy (przyjmowanie grup szkolnych, 

zaangażowanie wykładowców, wspólne 

wykonywanie obiektów) to możliwe 

będzie  

Po trzecie, możliwe pozyskanie firm, 

które będą chciały sponsorowad 

poszczególne wystawy tematyczne. 

Mamy nadzieję, iż Polska Grupa Energetyczna oraz Polskie Górnictwo Nafty i Gazu zdecydują się 

finansowad wystawę poświęconą energii i energetyce. Może byd to zupełnie komercyjne 

uzasadnienie. Przy projekcie budowy dwóch elektrowni atomowych podstawowym problemem 

zapewne będzie opór społeczny. W takim razie potrzebny będzie też ośrodek krzewiący edukację w 

tym zakresie. Możemy spełniad taką rolę. 

Po czwarte , dokładne przejrzenie Programu Operacyjnego woj. Lubelskiego, przy dobrej woli 

ze strony polityków i urzędników władz regionalnych Można wskazad kilka źródeł różnej wielkości, 

z których jeszcze w obecnym okresie programowania możliwe byłoby sfinansowanie części projektu.  

Po piąte w kolejnym okresie programowania 2014-2021 (a więc praktycznie inwestycja będzie mogą 

byd zrealizowana w latach 2015-1016) można będzie skutecznie aplikowad o znaczne środki na 

rozbudowę naszego ośrodka. 2 tysiące metrów kwadratowych, jakimi będziemy dysponowad na 

wszystkie potrzeby nie wystarczy na wszystkie potrzeby. Ponadto potrzebny jest rozległy hostel dla 

grup szkolnych — ośrodek będzie przyciągał duże grupy szkolne i na współpracę z nimi będzie 

nastawiony. 

Zdjęcie 17: Tablica informacyjna w centrum nauki Experyment  
w Gdyni – źródła finansowania utworzenia obiektu 

 
foto 
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PROPOZYCJE NAZWY CNL  

Wszyscy zgadzają się, ze nazwa rodzajowa Eksploratorium dla obiektów tego rodzaju byłaby 

najwłaściwsza – w żadnym mierze nie jest to muzeum, nie spełnia bowiem pierwszego warunku 

muzeum – nie mamy obiektów wartościowych jednostkowo. Każdy obiekt edukacyjny można tu 

bowiem z powodzeniem odtworzyd  i/lub odbudowad bez straty dla wartości edukacyjnej centrum.  

Centrum Nauki Kopernik, które podjęło się opieki i koordynacji współpracy miedzy ośrodkami tej 

klasy działającymi w całej Polsce zaproponowało jako nazwę rodzajową bezpośrednie tłumaczenie 

nazwy angielskie Science Center – Centrum Nauki. Po tym następuje nazwa własna. Mamy więc 

Centrum Nauki Kopernik i  Centrum Nauki Experyment. 

Centrum Nauki w Lublinie (CNL) jest jedynie nazwą robocza, do czasu ustalenia nazwy własnej 

samego obiektu. 

Najpierw jednak jeszcze zestawienie nazw funkcjonujących w innych ośrodkach w Europie: 

Tabela 4: Przykładowe nazwy centrów nauki w Europie  

Nazwa ośrodka Kraj  Nazwa ośrodka Kraj 

Technopolis Belgia  Uniwersum Finlandia 

Experymentarium Kopenhaga  Phaenomenta Niemcy 

Heureka Finlandia  Spectrum Wielka Brytania 

Muzeon Holandia  Center for Live Wielka Brytania 

Nemo Holandia  Techniquest Wielka Brytania 

Pheneo Niemcy  The sience of .. Wielka Brytania 

   Thinktank Wielka Brytania 

 

 

W kontekście przeprowadzonej analizy proponujemy nazwę:  

Centrum Nauki Doświadczalnia. 

Doświadczalnia równie dobrze nazwa rodzajową dla tego typu obiektów: w istocie to do czego one 

służą  — to właśnie umożliwienie samodzielnego przeprowadzenia doświadczeo, które co prawda nie 

są odkrywcze z punktu widzenia nauki (w koocu ktoś przygotowujący pokaz i jego opis musi bazowad 

na zjawiskach już opisanych poznanych i dokładnie zrozumiałych  – ale odkrywczych dla osób, które 

mogą je powtórzyd, bezpośrednio dokonad i OSOBIŚCIE przekonad się  
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FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI 

Są możliwe różne rozwiązania – przykładowo w Gdaosku Hewelianum jest jednostką budżetową 

miasta. Za optymalne rozwiązanie uznajemy jednak  to przyjęte w Centrum Nauki Kopernik — 

założono tam instytucje kultury, która ma trzech założycieli: Urząd Miasta Warszawy, Ministerstwo 

Nauki oraz Ministerstwo Oświaty. 

W naszym przypadku byłoby to: Urząd Miasta Lublina, Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego, 

Ministerstwo Nauki. 

 

KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI I SPOSÓB FINANSOWANIA. 

Jest za wcześnie, aby dokładnie precyzowad koszt funkcjonowania ośrodka. Tutaj jest tylko 

przedstawione pierwsze przybliżenie. 

Tabela 5: Proponowana struktura zatrudnienia  w CNL  

 Stanowisko Ilośd osób zatrudnionych 

 dyrektor,  1 

 sekretarka,  1 

 pracownicy kas, pilnujący wejścia i prowadzący sklepik  3 

 prowadzący warsztaty dla dzieci i młodzieży (robotyka, 
gry ekonomiczne, zajęcia z technik myślenia 
 i zapamiętywania)  

3 

 pracownicy techniczni (warsztat naprawy i 
konserwacji) 

3 

 Pokazy fizyczne i chemiczne  
(pozostałe osoby od pokazów na umowy – zlecenia)  

1 

 Ekipa fachowo przygotowanych wolontariuszy – 
studentów, różnych kierunków i uczelni lubelskich 

20 

 Razem  32 

 

Ochrona i sprzątanie byłoby zlecone na zewnętrzne umowy. 

Zakładając średnie wynagrodzenie na 12 stałych etatów – do wypłaty na poziomie 2,1 tys. PLN 

uzyskujemy około 3,6 tys. PLN miesięcznie na zatrudnionego z wszystkimi narzutami. Daje to koszty 

zatrudnienia w wysokości rocznej 518,4 tys. PLN. 

Jeszcze trudniejsze jest obecnie określenie kosztów użytkowania budynku. PKP mówi o odstąpieniu 

ok. 1300 – 1350 m2 powierzchni, którą może wynajmowad. Obecnie wynajmuje pomieszczenia w 

cenie 10 PLN/ m2 miesięcznie, ale: 

1. My jesteśmy także zainteresowani powierzchnia holu, korytarzy, które nie są wliczane w 

opłaty 

2. Zamierzamy wykorzystad pomieszczenia porzucone – zamurowane przejście podziemne, 

niepotrzebny starą kotłownię 
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3. Tworzymy nową przestrzeo poprzez połączenie balkonów na piętrze 

4. Od kosztów najmu powinny byd odliczone koszty  

 

W sumie można założyd, że czynsz na poziome ok. 4  PLN/m2 byłby naliczany od powierzchni ok. 

20001 m2  Daje to kwotę miesięcznego czynszu ok. 8 tys. PLN (ok. 84 tys. PLN rocznie). Możliwy też 

jest wykup lub przekazanie obiektu. Wstępne rozmowy z dyrekcją PKP wskazują, że jest ona bardzo 

zainteresowana  przedstawianym tu projektem i otwarta na negocjacje w tej sprawie. 

W sumie roczny budżet operacyjny trzeba szacowad na 1,5 mln PLN. Na pokrycie tego kosztu składad 

się będą: 

1. dochody ze sprzedaży biletów wstępu 

2. dochody z organizacji warsztatów (np. robotyka) 

3. dochody z zajęd dla grup zorganizowanych 

4. dochody ze sklepiku  

5. dochody z kawiarni 

Z tych źródeł własnych szacujemy, iż można pozyskad ok. 300 tys. PLN. Pozostały koszt powinien byd 

rozłożony pomiędzy trzech współzałożycieli, z których każda musiałaby przeznaczyd ok. 400 tys. PLN. 

 

PROPONOWANY HARMONOGRAM 

Uważamy, iż należy wejśd „na budynek” jak najszybciej  i tam na miejscu uruchamiad poszczególne 

moduły działalności obiektu. Kolejnośd ta mogłaby byd następująca, odpowiadająca kolejnym latom 

realizacji projektu: 

1.Uruchomienie biura 

Pomieszczenia biurowe w obiekcie nie wymagają większych remontów. Można się  do nich 

wprowadzid w ciągu kilu miesięcy. Obecnie kasy kolejowe na dole są zlikwidowane — już teraz można 

rozpocząd tam remont, przystosowując większą powierzchni parteru na biuro stowarzyszenia 

KLANZA, które do czasu powołania instytucji kultury byłoby – w porozumieniu z miastem – 

operatorem projektu. (docelowo zostaną dwie kasy PKP z zapleczem socjalnym)  

Wszystkie pomieszczenia użytkowane obecnie mogą byd zwolnione i oddane do dyspozycji CNL 

najpóźniej do kooca grudnia 2010. Już na tej przestrzeni biurowej mogłaby byd prowadzona pierwsza 

działalnośd edukacyjna. 

                                                           

1
 Obecni najemcy płacą 10 PLN/m

2
. My jednak wykorzystujemy obiekt na funkcje publiczne, organizując też 

całośd przestrzeni i generując ruch na dworcu. Wliczamy tu tez przestrzeni obecnie zupełnie nieatrakcyjne dla 

najemców (zamurowane przejście podziemne, nieużytkowana kotłownia) lub wręcz nie istniejące obecnie 

(połączenie antresol na piętrze). 
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2.Uruchomienie warsztatów – zaplecza technicznego 

Warsztaty są niezbędne, aby przygotowad i magazynowad obiekty edukacyjne, jakie będą 

wykorzystane na wystawach. Jest konieczne, aby zrozumied, iż remont obiektu musi byd 

prowadzony równolegle do przygotowania wystaw i działalności merytorycznej. 

 

3.Remont części głównej 

Na częśd tą składa się: 

1. Sala Pokazów 

Będzie to sala przystosowana do grupy 70-80 osób z możliwością dostawki do 100 osób. Sala 

będzie miała zaplecze techniczne, także będzie możliwe przedstawianie pokazów z fizyki, 

chemii, itp.  

Ponadto sala będzie przystosowana do pokazów filmowych - w szczególności projektory 

cyfrowe będą pozwalały na emisję filmów i wizualizacji 3D. Chcemy w tym zakresie 

współpracowad z lubelskimi firmami specjalizującymi się w wizualizacjach i wyprodukowad 

np. wizualizacje komórki eukariotycznej i priokariotycznej oraz układu słonecznego 3D. 

2. Kawiarnia 

To nie tylko dodatkowe źródło dochodów, ale też zachęta do wizyty w centrum całymi 

rodzinami – rodzice mogą pid kawę, podczas gdy dzieci „szaleją” w bezpośredniej bliskości 

kawiarni wystawie dziecięcej. To także fragment zaplecza centrum do organizacji imprez 

firmowych. 

3. Wystawy główne 

Hala na piętrze będzie miała w sumie ok. 500-600 m2 na wystawy. Będzie to jednolita 

przestrzeo, której poszczególne części będą rozróżnione kolorami. Po całej hali można będzie 

się swobodnie przemieszczad. Na tej przestrzeni będzie ok. 150 obiektów edukacyjnych. 

4. Zaplecze dla grup na parterze 

Konieczne jest przygotowanie recepcji i sprzedaży biletów. Przy recepcji znajdowad się będzie 

także, mały sklepik rekwizytów i zabawek edukacyjnych. Konieczna jest też szatnia oraz kącik 

odpoczynku, w którym grupy szkolne będą mogły zjeśd drugie śniadanie, poczekad na swoją 

kolej w zwiedzaniu obiektu na przewidziane dla siebie zajęcia. 

5.  Kotłownia 

To dodatkowa przestrzeo do wykorzystania dla wystaw. Aby jednak ograniczyd koszty 

rozpoczęcia działalności „na starcie” może zostad  początkowo  niezagospodarowana. 
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Konieczne jest jednak jej uporządkowania, usunięcie urządzeo — podczas funkcjonowania 

Centrum będzie to już bardzo trudne technicznie oraz — byd może — przekucie połączenia 

z obecnie zamurowanym przejściem podziemnym (magazyn i warsztat). 

 

5. Przestrzeo wystawowa w kotłowni 

Tutaj chcielibyśmy uruchomid dodatkową wystawę stałą „Energia”.  Możliwa także wspólne 

wykorzystanie z przestrzenią na wystawy czasowe na parterze.  

4.Laboratorium 

To obiekt, który można uruchomid na samym koocu – w razie braku środków jego uruchomienie 

można odłożyd w czasie w pierwszej kolejności uruchomiając przestrzeo jako np. przestrzeo zabaw 

dla dzieci. Potrzebne byłoby jedynie wykonanie świetlików, wykonanie podłogi (byd może nieco 

poniesionej w stosunku do stanu obecnego). Laboratorium będzie dosyd drogie w przygotowaniu 

a dodatkowym tutaj utrudnieniem jest koniecznośd doprowadzenia i odprowadzenia wody  - jeśli 

mają tu byd dokonywane eksperymenty biologiczne, (takie byłyby najbardziej wskazane). 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE DO WYKONANIA W RAMACH REMONTU 

Poniżej, pierwsza, robocza i bardzo szacunkowa skala i zakres robót budowlanych, jakie należy 

przeprowadzid dla uruchomienia centrum. Jest to z pewnością obarczone dużym błędem — w sumie 

przewidujemy na remont budynku i jego otoczenia przeznaczyd 3 – 4 mln. Jedną z koniecznych prac 

przygotowawczych jest właśnie wykonanie szczegółowej analizy zakresu prac i szczególnego 

kosztorysu.  

Poniższe zestawienie pokazuje jednak najważniejsze prace, jakie muszą byd wykonane oraz określa 

ich kolejnośd. Pierwszą rzeczą jest remont biur i sali szkoleniowych – już na tym etapie obiekt może 

zacząd funkcjonowad jako miejsce spotkao warsztatowych, warsztatów z robotyki itp.  

Drugim etapem jest wykonanie remontu i wyposażenia warsztatu – zaplecza technicznego. Tutaj 

będą budowane, magazynowane i remontowane obiekty edukacyjne. Warsztaty muszą działad już 

przed rozpoczęciem remontu głównego obiektu. Przygotowanie obiektów edukacyjnych musi trwad 

i jest kosztowne. Przy takim zestawieniu w naturalny sposób układa się plan pracy.  

1. Rok pierwszy to może byd uruchomienie biura i prace projektowe.  

(szacunkowy koszt 420 tys. PLN)  

2. Rok drugi – remont i uruchomienie warsztatu technicznego (szacunkowy koszt 1 mln PLN) 

3. Rok trzeci — remont i uruchomienie CNL.   

Na razie jedynie dla tych trzech etapów spróbowano oszacowad konieczną skalę najważniejszych prac 

i związanych z tym kosztów. Jest to jednak zaledwie bardzo wstępny szacunek.  
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Tabela 6: Zestawienie najważniejszych prac  budowlanych potrzebnych do uruchomienia CNL 

Konieczne najważniejsze prace budowlane  
przy tworzeniu CNL 

Szacunek kosztów  
w tys. PLN 

I etap  

Remont i wyposażenie pomieszczeo biurowych oraz sali spotkao 150 

II etap  0 

Remont i wyposażenie pomieszczenia warsztatowego  
(obecny zamurowany korytarz) 

1000 

II etap  0 

Budowa windy 150 

Konstrukcja łącząca antresole 150 

Ocieplenie budynku, wymiana okien (możliwe pozyskanie 20% dotacji z 
funduszu termomedrnizacyjnego) 

800 

Zburzenie ścianek działowych 50 

Wylanie nowej nawierzchni (prawdopodobnie przemysłowa podłoga lana 30 

Remont dachu (wykonanie zielonego dachu?) 100 

Malowanie pomieszczeo  0 

Remont toalet 100 

Budowa ściany działowej (przeszklonej) oddzielającej dworzec od CNL 30 

Likwidacja parkingu przed wejściem do obiektu 20 

Budowa sali pokazów z wyposażeniem  500 

Budowa kawiarni  120 

RAZEM 3200 
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Możliwa dalsza rozbudowa obiektu 
Otoczenie dworca terenami należącymi do miasta daje możliwośd przyszłej rozbudowy kompleksu. 

Docelowo powstałoby tu centrum edukacyjne, w sposób kompleksowy obsługujące grupy szkolne  

z obszaru całego województwa lubelskiego, przyjeżdżające do Lublina jako centrum kulturalnego 

i naukowego regionu.  

Konieczne jest wybudowanie nowego schroniska młodzieżowego –o standardzie  nowoczesnego 

hostelu, mogącego obsłużyd jednocześnie co najmniej 2 autokary młodzieży (100 miejsc) oraz 

kilkadziesiąt osób przyjeżdżających indywidualnie (dodatkowe 50 miejsc).  

W szczególności rozbudowa możliwa jest w zakresie: 

1. Wykorzystanie dachu na ogród edukacyjny (betonowa konstrukcja stropu 

najprawdopodobniej na to pozwoli)  

2. Budowę tarasu łączącego antresole (koło kawiarni) z obecnym zadaszeniem wyjścia z 

przejścia podziemnego 

3. Dobudowanie nowego budynku wystawowego 

4. Budowę hostelu dla młodzieży  

5. Zagospodarowanie placu  
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Nasz zespół 
Zaczynamy prace nad CNL już praktycznie skompletowanym zespołem. To ważna zaleta przy pracy 

nad każdym projektem. Zespół się już zna, ma uzupełniające się kwalifikacje i gotowośd do pracy. 

Członkami tego zespołu są też przedstawicieli partnerów strategicznych projektu: Stowarzyszenia 

KLANZA oraz Polskiego Towarzystwa Fizyczne, organizującego coroczne pokazy z fizyki na UMCS.  

 

Jacek Warda jacek.warda@wp.pl  600-655-675  
 
Zajmuje się centrami nauki od 2002 roku, gdy został zaproszony do 
współpracy w zespole powstającego wówczas centrum Nauki 
Hewelianum w Gdaosku. W okresie  2006-2008 współpracował 
 z prof. Dobrosławem Bagioskim przy projekcie tzw.  Exploratorium. 
(centrum nauki w parku ludowym w Lublinie) 
Popularyzator nauki. Autor prezentowanej w poniższym opracowaniu 
koncepcji umieszczenia centrum nauki w dworcu  Północnym PKP 
w Lublinie. Doktorant politologii UMCS. 
 

 
 
 

 

Krzysztof Dominko   kd24@tlen.pl 500-202-937 
 
Matematyk i informatyk. Wieloletnie doświadczenie  w placówkach 
edukacji. 
Programy autorskie nauczania informatyki w zespołach 
komputerowych w MDK Lublin. Program autorski przedmiotu 
KOMPUTER W FIRMIE. Współpraca z Jackiem Wardą przy tworzeniu 
ekspertyzy dla miasta Lublina dotyczącej centrów nauki – z wyjazdami  
studyjnymi do placówek o takim charakterze w Danii, Francji, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii. Od lat entuzjasta tego typu placówek. Autor 
koncepcji wystaw i zajęd w potencjalnym lubelskim centrum nauki o 
tematyce związanej z robotyką , informatyką, szeroko rozumianą 
matematyką. Potencjalny współautor bądź współpracownik przy 
tworzeniu elementów informatycznych wystaw o innej tematyce. 

mailto:jacek.warda@wp.pl
mailto:kd24@tlen.pl
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Ewa Noga  e.noga@klanza.org.pl tel.: 693-046-884, pedagog, 
specjalista od metod twórczego myślenia i działania, socjoterapeuta, 
trener i superwizor, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i 
Animatorów KLANZA, które jest dużą, ogólnopolską  organizacją 
pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych 
rozwiązao zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. 
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi 
działalnośd gospodarczą, posiada własne wydawnictwo i Centrum 
Szkoleniowe – niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli wpisany 
do rejestru MEN 
Więcej o Stowarzyszeniu ma stronie: www.klanza.org.pl 

 
 
 

 

Zdzisław Hofman    z.hofman@klanza.org.pl 603-121-384, biolog, 
nauczyciel,  wieloletnie doświadczenie w placówkach edukacyjnych – 
także w nadzorze pedagogicznym, trener rekomendowany przez 
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, socjoterapeuta, superwizor, tutor 
w Stowarzyszeniu Szkoła Liderów, dziennikarz radiowy - stały 
współpracownik Radia eR – popularyzator problematyki edukacyjnej i 
naukowej. Organizator pierwszej na terenie Lublina interaktywnej 
wystawy Centrum Nauki Kopernik (kwiecieo 2008 r.) Prezes 
Stowarzyszenia KLANZA, Kieruje programem „Projektor - wolontariat 
studencki” Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności. Jest to  jeden 
z największych programów społecznych w Polsce, który obecnie jest 
przekształcany w samodzielną organizację – o nazwie Fundacja 
Rozwoju Wolontariatu. Głównym celem Projektora jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z małych 
miasteczek i wsi ze względu na utrudniony dostęp do edukacji. 
Projektor stworzył i zrealizował na terenie Kraju dotychczas ok. 10 tyś 
projektów edukacyjnych. 
Więcej o programie ma stronie: www.projektor.org.pl 
 

 

mailto:e.noga@klanza.org.pl
http://www.klanza.org.pl/
mailto:z.hofman@klanza.org.pl
http://www.projektor.org.pl/
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Dr Radosław Zaleski  radek@zaleski.umcs.pl 
94-389-510 
Współprowadzi pokazy z fizyki w Instytucie Fizyki UMCS. Osoba 
pośrednicząca w kontaktach pomiędzy środowiskiem fizyków  
a zespołem CNL.  

 
 

Dr Wojciech Zarębski 
Autor gablot edukacyjnych wywieszonych  
w Instytucie Fizyki UMCS. Od prawie samego początku pokazów 
fizycznych prowadzonych w Instytucie Fizyki UMCS, zaangażowany w ich 
organizację. Uruchomił także analogiczny program pokazów fizycznych 
w Rzeszowie. 
 
 

 

Marta Więckowska 
marta-wieckowska-85@o2.pl 602-781-108 
Autorka rysunków i schematów w prezentowanym opracowaniu. 
Planuje pisanie pracy magisterskiej poświęconej projektowi CNL  na 
dworcu Północnym PKP.  
 
Z zamiłowania zajmuje się projektowaniem i urządzaniem wnętrz. 
Również ten talent chce wykorzystad przy projektowaniu naszego 
centrum nauki ;-) 

 

 

 

 

mailto:radek@zaleski.umcs.pl
mailto:marta-wieckowska-85@o2.pl

