
109 listopada 2012 r, X-lecie „Eureki”

Jerzy Stelmach – 
prekursor Centrów Nauki w Polsce.



Lipiec 2000 roku - powstaje pierwsza idea Centrum 
Nauki pod hasłem wielofunkcyjnego planetarium 

(„Uniwersarium”: planetarium, kino IMAX, laserium 
oraz interaktywne ekspozycje z astronomii i fizyki) 

prof. Stelmach głównym inspiratorem



7.09.2000 - odbywa się spotkanie grupy 
inicjatywnej  „Uniwersarium” na US pod 
przewodnictwem ówczesnego rektora prof. 
Zdzisława Chmielewskiego. 

- „Uniwersarium” - wielofunkcyjne planetarium
- małe obserwatorium astronomiczne
- muzeum historii kina
- kawiarnie, sklepiki, parking podziemny
- nowy budynek Wydziału Mat.-Fiz. 



Zalety:

- „wizytówka” Uniwersytetu i miasta na Złotym 
szlaku turystycznym (widoczna z daleka kopuła 
naprzeciwo Rektoratu US przy obecnej al. JP II)
- unikatowość pomysłu w skali kraju (połączenie 

kina i planetarium unikalne w skali Europy) 
- pomysł na wsparcie finansowe dla cieszących się 

coraz mniejszym zainteresowaniem 
nauk ścisłych i technicznych





18.10.2001 –   powstaje idea Centrum Nauki i 
Techniki pełniącego rolę permanentnego festiwalu 
nauki. Idea „Uniwersarium” została tu rozszerzona 
o ekspozycję z dziedziny nauki i techniki oraz 
ekspozycję interaktywnych doświadczeń z nauk 
ścisłych przeznaczonych dla różnych grup 
wiekowych. 

Proponowana nowa lokalizacja – teren za hotelem 
„Radisson” obecnie zajmowany przez CH „Galaxy” 



09.01.2002  – powstaje idea  Centrum Nauki i 
Sztuki, w ramach której zostają włączone 
interaktywne elementy związane ze sztuką (np. 
sala filharmonii). Podjęte są rozmowy w sprawie 
utworzenia spółki celowej Uniwersytetu 
Szczecińskiego z biznesowymi inwestorami 
strategicznymi. Zgodnie z planami Centrum 
miałoby powstać na terenie między ul. 
Wielkopolską, ul. Jedności Narodowej (obecnie 
Papieża Jana Pawła II) oraz ul. Niedziałkowskiego. 



12 luty 2002
Rektor prof. Zdzisław Chmielewski powołuje 
prof. J. Stelmacha na Pełnomocnika Rektora 

ds. Centrum Nauki i Sztuki 
przy Uniwersytecie Szczecińskim 



14 marca 2002 – Gmina Miasto Szczecin podpisuje 
porozumienie z Uniwersytetem  deklarujące współpracę w 
dziedzinie edukacji, działań promocyjnych, gospodarki, 
kontaktów krajowych i międzynarodowych, kultury, ekologii i 
kultury fizycznej. 

Sygnatariusze deklarują wolę podjęcia wspólnych działań 
wspierających wybudowanie Centrum Nauki i Sztuki  w 
zaproponowanej lokalizacji na terenie należącym do US przy 
ul. Wielkopolskiej.

Niestety szybko okazuje się, że koncepcja nie jest 
realizowana.

Możliwe przyczyny (cyt. dosłownie J.S.): „stopniowe 
utrudnienia ze strony władz miasta, protest architekta 
miejskiego (kopuła)”, brak zewnętrznych sponsorów



9 listopad 2002 
  

z inicjatywy prof. J. Stelmacha następuje otwarcie 
przy Uniwersytecie Szczecińskim interaktywnej 
wystawy doświadczeń z fizyki „Eureka”, która ma 
stanowić zaplecze merytoryczne dla planowanego 
Centrum Nauki i Sztuki.  Staje się ona szybko 
wizytówką interaktywnej nauki  w mieście, 
województwie, a potem w całym kraju.

Wystawa początkowo mieści się w Muzeum 
Narodowym na Wałach Chrobrego. 



8 czerwca 2004 – wystawa 
“Eureka” przenosi się do 

pomieszczeń Domu 
Marynarza  

(towarzyszy temu zjawisko 
astronomiczne przejścia Wenus 

na tle tarczy Słońca)



Lata 2002 – 2008: 

powstają różne koncepcje budowy i lokalizacji Centrum 
Nauki i Sztuki  pod przewodnictwem prof. J. Stelmacha, 
jako Pełnomocnika Rektora US ds. Centrum Nauki i Sztuki. 

W tym czasie ideę podchwyciły i przystąpiły do jej realizacji 
inne polskie miasta. 

W pierwszej kolejności  Warszawa  (Centrum Nauki 
Kopernik) oraz Gdańsk (Centrum Nauki Hewelianum).

 



Rok 2004 – nowe koncepcje Centrum Nauki

„Interaktywny Park Nauki wraz z kinem IMAX” – 
Łasztownia ul. Energetyków

„Bałtyckie Centrum Nauki i Techniki” - Łasztownia

13.08.2004 – odmowa UM Szczecin 
ustalenia warunków zabudowy



Rok 2005 – wraca koncepcja lokalizacji 
przy ul. Wielkopolskiej 

Nowy budynek 
Wydziału Matematyczno-Fizycznego 
połączony z Centrum Nauki i Sztuki

Kopuła planetarium „schowana” między 
budynkami – niewidoczna od strony 

„Złotego Szlaku” tj. al. JP II 
(wcześniejsza negatywna opinia konserwatora zabytków 

„ultranowoczesna architektura nie współgrałaby z otaczającą 
ją architekturą” – dominanta: Urząd Miasta)







3 wrzesień 2005

Poprzez uruchomienie wahadła Foucaulta w 
wieży Zamku Książąt Pomorskich prof. Stelmach 

rozpoczyna realizację idei 
”10 najpiękniejszych doświadczeń 

wszechczasów – szczeciński szlak odkryć”. 
Do chwili obecnej zrealizowane są 3 

eksperymenty. 
Czwarty – eksperyment Rutherforda związany z 

fizyką jądrową, 
może być uruchomiony 

w najbliższej przyszłości (2013 rok). 





    1. Pomiar Eratostenesa (ok. roku 230 p.n.e.) – pomiar obwodu Ziemi - w 
planie na 2014 rok
    2. Eksperyment Galileusza (rok 1600) – spadek swobodny ciał o różnej 
masie
    3. Eksperyment Galileusza (rok 1600) – obserwacja ruchu ciał 
staczających się z równi pochyłej
    4. Eksperyment Newtona (lata 1665-1666) – rozszczepienie światła za 
pomocą pryzmatu
    5. Eksperyment Cavendisha (rok 1798) – wyznaczenie stałej grawitacji 
G za pomocą wagi skręceń – Hall WMF US – Pa dziernik 2006ź
    6. Doświadczenie Younga (rok 1801) – interferencja światła na dwóch 
szczelinach – schronisko CUMA – wrzesie  2008ń
    7. Wahadło Foucaulta (rok 1851) – doświadczalne potwierdzenie ruchu 
obrotowego Ziemi – wie a Zamku – wrzesie  2005ż ń
    8. Doświadczenie Millikana (rok 1909) – wyznaczenie ładunku elektronu 
za pomocą spadającej w polu elektrycznym kropli oleju
    9. Eksperyment Rutherforda (rok 1911) – odkrycie jądra atomowego – 
w planie na 2013 rok
    10. Doświadczenie Davissona i Germera (rok 1927) – dyfrakcja 
elektronów na podwójnej szczelinie



23.06.2009 
– uruchomienie “Astronomicznej Eureki” 
w wieży Muzeum Narodowego na Wałach 
Chrobrego (mobilne planetarium, model Słońca , 

modele planet)
21.10.2010 

– uruchomienie „Eureki Ruchu” w Muzeum 
Techniki i Komunikacji przy ul. 

Niemierzyńskiej 



24.01.2011 – otwarcie „Atomowej Eureki” 



„Atomowa Eureka” - protony i neutrony, 
czyli „krążki Stelmacha”

Unikatowa w skali 
kraju wystawa – 

krążki unikalne w 
skali światowej.

Możliwość 
rozszerzenia.   



 28.02.2011

Minister Edukacji Narodowej 
Katarzyna Hall 

przyznaje wystawie “Eureka” 
tytuł 

“Miejsca Odkrywania Talentów”
www.roktalentow.men.gov.pl 

„za przyczynianie się do odkrywania, promocji 
i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży”.



Nagroda PTF za 
popularyzację fizyki – 

wrzesień 2011



Ostatnia próba – Muzeum Morskie 
 1 grudnia 2010 – prof. Stelmach jest powołany przez 

Marszałka Województwa do Rady Muzeum 
Narodowego w Szczecinie w celu wspierania 

inicjatywy Muzeum Morskiego 
(przy ul. Wendy – nabrzeże Starówka)

Opracowuje koncepcję MM z częścią interaktywną 
poświęconą falom: fale wodne, fale sejsmiczne, fale 

akustyczne, fale elektromagnetyczne, fale w 
mechanice kwantowej, fale w kosmosie (także fale 

grawitacyjne).

Ponownie nie dochodzi do realizacji. 



Jak to robią inni? 
Doskonałym przykładem zagranicznym 
funkcjonowania instytucji obejmującej edukację 
interaktywną i rozwój nauki jest „Fundacja Nauki i 
Rozwoju” na Uniwersytecie w Porto (Portugalia) – 
http://www.planetario-porto.pt/fcd  

Fundusz założycielski (po połowie): 
Uniwersytet Porto - 13.753 m2 gruntu (2493989,49€)
Miasto Porto – projekt, budowa, wyposażenie 
(2493989,49€)

Utrzymanie – dotacje: miasto, granty edukacyjne i 
naukowe z Ministerstw i innych źródeł.

http://www.planetario-porto.pt/fcd






Co cechowało myśl prof. J. Stelmacha?

• Dalekowzroczność  
• Śmiałość i niestandardowość idei 

• Odwaga w prezentowaniu nowych pomysłów (dziś nazywamy to 
„innowacyjnością” chociaż często inaczej rozumianą)

• Konsekwencja w ich realizacji (przynajmniej „małymi krokami”) 
• Takie cechy powinien posiadać każdy naukowiec-

wizjoner.



Wizja Szczecina jako „Miasta Oriona”
 

Centralne place Szczecina (Sprzymierzonych, 
Odrodzenia, Grunwaldzki oraz Zgody) położone tak 
samo jak wielkie piramidy ze Sfinksem w Gizie oraz 

gwiazdy konstelacji Oriona względem Drogi Mlecznej 
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Podsumowanie:
  Niestety żadna z prób prof. J. Stelmacha 
skonstruowania dużego Centrum Nauki nie 

powiodła się; 
Jednak w małej skali wystawa „Eureka” działała 

i się rozwijała – choć też nie bez trudności; 
 Działania prof. Stelmacha pozostawiły w nas 

trwały ślad – nikt nie jest w stanie przejść 
obojętnie wobec „zaszczepionych” w naszej 

świadomości idei, pomysłów, koncepcji, które nas 
„uduchawiają”, „podnoszą w górę” …; 

Ta wartość jest poza wszelką materialną oceną i 
o to właśnie chodziło … 



Dziękuję za uwagę
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Wykorzystano materiały własne oraz:

- Koncepcja arch. W. Pawłowski 
i R. Dawidowski

- Animacje z pracy magisterskiej 
p. Wojciecha Turka
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