
 

 

 

Temat konsultacji I: 

 

Utworzenie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle 

 

Miasto Jasło opracowało Koncepcję Utworzenia Centrum Techniki, Kultury  

i Przedsiębiorczości w Jaśle. By Centrum spełniło swoje funkcje i odpowiadało potrzebom 

mieszkańców, przygotowana Koncepcja wymaga konsultacji społecznych pod kątem 

przyjętych rozwiązań.  

Centrum zostało zaprojektowane ze świadomością potrzeb edukacyjnych  

i rozwojowych współczesnego społeczeństwa, w tym zaspokojenia potrzeb cyfrowych, 

zapobiegania wykluczeniu technicznemu, cyfrowemu i kulturowemu. 

W Centrum będzie się znajdować: 

  strefa ekspozycyjna, podobna w swym charakterze do nowoczesnego centrum 

nauki  
Strefa edukacyjno-wystawiennicza będzie oparta na postaciach trzech wybitnych 

uczonych, odkrywców związanych z Jasłem: Ignacym Łukasiewiczu, Hugo Steinhausie  

i Rudolfie Weiglu. Każda z postaci będzie występować jako ekspert w swojej dziedzinie:  

Ignacy Łukasiewicz będzie specjalistą od ropy naftowej, technologii jej przetwarzania, 

wykorzystania energii, inżynierii wydobywczej.  

Hugo Steinhaus – wybitny naukowiec i specjalista w dziedzinie matematyki i nauk 

przyrodniczych, których był popularyzatorem.  

Rudolf Weigl – polski biolog, wynalazca pierwszej w świecie skutecznej szczepionki 

przeciw tyfusowi plamistemu, specjalista w dziedzinie biologii, zdrowia, szczepionek, 

hodowli zwierząt typu mrówki czy pszczoły. 

Tematem przewodnim, swego rodzaju zwornikiem najważniejszych interaktywnych wystaw 

centrum, jest właśnie ruch. Zjawiska mu towarzyszące, podstawowe zasady i narzędzia nauki 

wykorzystywane do jego opisywania są tematem wystaw stałych:  

- matematyka 

- świat w ruchu 

- wyprawa na Marsa, 

począwszy od podstawowych składowych każdego, nawet niepewnego kroku, aż po loty  

w przestrzeni kosmicznej. 

Strefa ekspozycyjna będzie uzupełniać prowadzone w Jaśle działania edukacyjne, będąc 

równocześnie atrakcją turystyczną i zalążkiem dla ośrodka badań nad dziedzictwem 

przemysłowym Jasła. Udostępnione w „centrum nauki” eksponaty/ zbiory będą również 

wykorzystywane przez szkoły regionu jako element edukacji regionalnej oraz dziedzictwa 

kulturowego.  

 

 Mediateka/Technoteka, 

 

Mediateka/Technoteka pozwoli na rozwijanie zainteresowań, możliwość szybkiego  

i pełnego uzyskania wiedzy i informacji, bezpłatny dostęp do kompleksowo wyposażonych 



 

 

stanowisk komputerowych z internetem, przeglądanie multimediów, baz danych, naukę  

i doskonalenie języków, tłumaczenia, planowanie podróży, komunikacja on-line itp. 

Głównym zamierzeniem pomysłodawców jest bowiem zachęcenie wszystkich użytkowników 

tej placówki do pogłębiania wiedzy, rozwoju kompetencji – zwłaszcza w obszarze cyfrowym, 

twórczych poszukiwań, wymiany poglądów i wiedzy, prezentacji własnych pasji. 

 

 Centrum Coworkingowe, 

 

 Przestrzeń coworkingowa, tworzona jest przede wszystkim po to, aby wspierać 

lokalną przedsiębiorczość i rozwijające się środowiska start-upowe. Głównymi odbiorcami 

strefy coworkingu będą przedsiębiorcy, głównie ci w początkowej fazie rozwoju, a także 

osoby, które planują uruchomienie swojej działalności, jednak jeszcze nie mają 

zarejestrowanej firmy, a jednocześnie potrzebują miejsca, gdzie mogą pracować nad 

prototypami produktu. Po pierwsze chodzi o to, aby rekrutować firmy i osoby z różnych 

branż, co pozwoli na efektywniejszą wymianę wiedzy między członkami tej społeczności.  

 

 Pracownia Aktywności Społecznych, 

 

Pracownia przeznaczona będzie dla bardzo szerokich grup odbiorców, poczynając od 

nieformalnych grup mieszkańców, stowarzyszeń, fundacji i in. organizacji. Prowadzona 

działalność w tej strefie będzie spójna z profilami użytkowników, będzie dotyczyć wspierania 

społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju organizacji pozarządowych, działalności pożytku 

publicznego i charytatywnej. Istotne będzie, by sama Pracownia była zaaranżowana w sposób 

przyjazny i komfortowy zarówno dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, jak i matek  

z dziećmi, osób młodych czy innych użytkowników. PAS pozwoli na rozwijanie umiejętności 

zawodowych, kompetencji miękkich i kompetencji obywatelskich, ale także będzie 

stymulować powstawanie kreatywnych pomysłów i wspierać ich wdrażanie. Bardzo ważną, 

szczególnie podkreślaną funkcją PAS będzie stymulowanie i koordynowanie pozytywnych 

zmian w otoczeniu, dokonywanych przez samych mieszkańców, z własnej inicjatywy. W ten 

sposób, powstanie swoiste centrum społecznych innowacji.  

  

 Pracownia Kreatywności dla Dzieci i Młodzieży 

  

Pracownie Kreatywności będą stanowić idealną przestrzeń do nieformalnych, 

innowacyjnych metod nauczania i promowania nauki oraz wzrost zainteresowania dzieci  

i młodzieży naukami przyrodniczymi, matematycznymi, informatycznymi, co przełoży się na 

lepsze wyniki egzaminów na poziomie gimnazjalnym/podstawowym i maturalnym;  


