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WSTĘP
OD PROREKTORA DS. NAUKI POLITECHNIKI  
WARSZAWSKIEJ

Szanowni Państwo, 

rolą uczelni badawczej jest nie tylko doskona-
łość naukowa i wysoki poziom kształcenia, ale 
również społeczna odpowiedzialność nauki  
i uczelni. Oznacza to podejmowanie w badaniach 
tematów ważnych społecznie i działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, a także wspieranie 
kształtowania wartości i postaw społeczeństwa 
obywatelskiego.

W projekcie „Społeczna Odpowiedzialność Na-
uki – od promocji po innowacje społeczne” sku-
pialiśmy się na rozwiązaniu istotnych, złożonych 

problemów społecznych województwa mazowieckiego w odpowiedzi na po-
trzeby mieszkańców i mieszkanek regionu. Podczas warsztatów projektowych, 
wspólnie ze społecznościami lokalnymi, pracowaliśmy nad prototypami roz-
wiązań odpowiadających na zidentyfikowane problemy. 

Ponadto rozmawialiśmy z wiodącymi naukowcami Politechniki Warszawskiej 
na temat sposobów, w jaki pomagają rozwiązywać złożone problemy, dbając 
o nasze zdrowie i środowisko. Niniejszy zbiór wywiadów jest świetnym do-
wodem na to, że w pracach naukowych prowadzonych na uczelni technicznej 
można uwzględniać sprawy społeczne..

Społeczna odpowiedzialność nauki to również mówienie o nauce prostym, 
przyjaznym językiem. Powiedzieć w kilku zdaniach o złożonym zjawisku jest 
wielokroć trudniej niż napisać o nim książkę. Cieszę się, że naukowcy mie-
li możliwość opowiedzieć o swoich najnowszych odkryciach, wskazując nie 
tylko, jak wpisują się one w światowe trendy badawcze, ale też, jak można ich 
odkrycia wykorzystać, by żyło nam się wygodniej. 

Zapraszam do lektury. 

prof. dr hab. inż.  
Mariusz Malinowski 
Prorektor ds. Nauki 

w kadencji 2020–2024



Społeczna odpowiedzialność nauki  
na Politechnice Warszawskiej   

Celem projektu Społeczna odpowiedzialność nauki jest popularyzacja 
osiągnięć polskiej nauki oraz organizacja cyklu przedsięwzięć, które 
w przystępny sposób ukazują różnym grupom interesariuszy użytecz-
ność wiedzy naukowej i możliwości jej zastosowania w rozwiązywaniu 
istniejących problemów społecznych oraz podnoszeniu jakości życia.   

Termin „społeczna odpowiedzialność nauki” odnosi się do odpowie-
dzialności spoczywającej na naukowcach decydujących się realizację 
badań i projektów skupiających się na konkretnych zagadnieniach. 
Naukowcy powinni starać się odpowiadać na problemy społeczeń-
stwa, postępować zgodnie z etosem zawodowym, a także dbać o bez-
pieczeństwo zastosowania wyników naukowych.   

Prezentujemy Państwu wybrane innowacje opracowane w Politech-
nice Warszawskiej, które mogą znacząco wpłynąć na społeczeństwo. 
Przełożenie wynalazku na praktyczne zastosowanie wymaga pomy-
słowości i wyobraźni oraz często wielu lat ciężkiej pracy całego sztabu 
naukowców i badaczy szukających rozwiązań i testujących ich kolejne 
wersje.  

Wybraliśmy kilkanaście propozycji z wiodących tematów, w tym Prio-
rytetowych Obszarów Badawczych PW: Biotechnologia i inżynieria 
biomedyczna, Cyberbezpieczeństwo i analiza danych, Fizyka wysokich 
energii i technika eksperymentu, Konwersja i magazynowanie energii, 
Technologie fotoniczne, Technologie materiałowe oraz Sztuczna inte-
ligencja i robotyka, a także wiodących badań z dyscyplin: Architektura 
i Urbanistyka, Inżynieria Lądowa i Transport, Inżynieria Mechaniczna 
oraz Nauki o Zarządzaniu i Jakości.   

Omawiane rozwiązania pomogą stawić czoła najważniejszym współ-
czesnym wyzwaniom globalnym oraz lokalnym. Szczególnie istotne 
problemy społeczne Warszawy oraz województwa mazowieckiego, do 
których rozwiązania mogą przyczynić się. Opisywane prace badaw-



cze zostały zidentyfikowane w raporcie „Społeczna odpowiedzialność 
nauki w kontekście rozwiązywania złożonych i istotnych problemów 
w województwie mazowieckim”.  

Poszerzanie horyzontów z naukowcami to więcej, niż tylko opis 
nowych badań   

Dopytywanie. Różnica w poziomie wiedzy między specjalistami róż-
nych dyscyplin powoduje, że w wyjaśnianiu zawiłości czasem warto 
wrócić do podstaw. Znacznie łatwiej jest stopniowo wyjaśniać zawiło-
ści danego odkrycia, bazując na wspólnym mianowniku wiedzy sięga-
jącej szkoły podstawowej. Ze strony naukowca wymaga to cierpliwo-
ści w rekonstruowaniu elementów wiedzy, które mogą wydawać się 
oczywiste. Ze strony rozmówcy, wymaga to śmiałości w dopytywaniu, 
choć łatwiej byłoby skłamać, że przecież wszystko jest jasne. Dobrze 
jest ponownie odkryć w sobie dziecięcy entuzjazm do pytań „dlacze-
go?”, „jak to działa?” i „jak to w ogóle możliwe?”   

Przyszłość. Praca nad innowacjami wymaga planowania różnych ście-
żek rozwoju, określania przydatnych rozwiązań, zarówno ich zalet, 
jak i ryzyk. Dlatego śmiało pytamy, do czego nam się ten wynalazek 
przyda jutro, za 10, 20 lat. Najciekawsze momenty rozmów to właśnie 
te, kiedy złożona terminologia, piętrowe wzory i wielokrotne ekspe-
rymenty przekładają się na cichszą lodówkę, umiejętność rozpozna-
wania fake newsów czy podróże międzygwiezdne.   

Duma i pokora. Naukowcy mówią sami o sobie z pewną skromnością. 
Odkryli coś nowego lub wpadli na pomysł połączenia znanych zagad-
nień w zupełnie nowy sposób. Mogliby się trochę pochwalić, ale wolą 
szukać dziury w całym: trzeba zbadać jeszcze to i tamto, kolejnym 
krokiem są testy, spróbujmy jeszcze tego itd. Najczęściej prezentują 
siebie, pracę własną i zespołu  w kontekście konkretnych osiągnięć, 
tradycji i trendów badawczych, wskazując, jak wiele jest jeszcze do 
poznania i zbadania.   

Różnorodność. Innowacje różnią się specyfiką i rzadko są to momenty 
typu „Eureka!”. Inaczej rozmawia się o odkryciu, które pozwala opra-
cować przedmiot, namacalny prototyp, kierowany do dalszych prac 
rozwojowych, który docelowo może stać się produktem na rynku, 
a inaczej prezentuje się nowe metodyki pracy i analiz, gdzie innowacją 
jest proces rozumowania, porządkujący świat, znane pojęcia i zależ-
ności, w inny sposób.   



Proces badawczy. Różne etapy prac badawczych mają swoją specyfi-
kę: od badań podstawowych, które podejmują się przesunięcia granic 
poznania, po badania stosowane (prace rozwojowe, badania wdro-
żeniowe) pozwalające przetestować w praktyce nowe odkrycia. Roz-
mowy pozwalają dostrzec nie tylko różnice miedzy rodzajami badań,  
ale też jak dużym są wyzwaniem logistycznym, obejmującym współ-
pracę nie tylko naukowców z różnych dyscyplin, ale też partnerów 
prac badawczo-rozwojowych: przedsiębiorców, inwestorów, odbior-
ców (klientów, pacjentów).   

Zespół. Jak podkreślają nasi rozmówcy, nauka i badania to praca ze-
społowa. W złożonym procesie badawczym, naukowcy muszą wspie-
rać się szeregiem różnych kompetencji: merytorycznych z kluczo-
wej dyscypliny oraz obszarów pokrewnych, ale także społecznych: 
umiejętności współpracy, komunikacji, popularyzacji wyników ba-
dań wśród potencjalnych odbiorców, inwestorów, współpracujących 
(i konkurencyjnych) zespołów badawczych. Praca naukowa to ciągłe 
dbanie o jakościową współpracę, wspólny wysiłek i wspólne sukcesy.   

W przeprowadzonych rozmowach, naukowcy opowiadają o swoich 
badaniach, najnowszych wynikach pracy, trwających projektach i pla-
nach ale też: skąd wzięła się u nich pasja do nauki i co to znaczy być 
dziś naukowcem, realizującym społecznie odpowiedzialną rolę.   

Zapraszamy do lektury!   

 



NAUKOWCY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ  
O INNOWACJACH SPOŁECZNYCH



O ELEKTROMOBILNOŚCI I SZANSACH,  
JAKIE NIESIE DLA SPOŁECZEŃSTWA

opowiada prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak 

Czym zajmuje się Pan w pracy naukowej?  

Od samego początku zajmuję się napę-
dami elektrycznymi, automatyką napędu 
elektrycznego i przekształtnikami ener-
goelektronicznymi. W tej chwili jest to 
jeden z najbardziej gorących obszarów 
badań naukowych na świecie, a  ma to 
związek z pojazdami elektrycznymi i sze-
rzej – z elektromobilnością. W każdym 
pojeździe z napędem elektrycznym musi 
być silnik, przekształtnik energoelektro-
niczny i źródło lub magazyn energii.  

Proszę opowiedzieć o tym więcej.  

Magazynowanie energii i przekształcanie 
jej muszą mieć miejsce w każdym urzą-
dzeniu, które jest pojazdem elektrycz-
nym albo jest infrastrukturą służącą do 
ładowania go. Cały świat w tej chwili ści-
ga się, kto będzie bardziej innowacyjny, 
kto będzie lepszy, kto będzie miał lepsze 
pomysły na rozwiązania  techniczne. My 
robimy napęd elektryczny, składający 



O ELEKTROMOBILNOŚCI I SZANSACH,  
JAKIE NIESIE DLA SPOŁECZEŃSTWA

się z silnika, przekształtnika energo-
elektronicznego i systemu sterowa-
nia, który jest w  każdym pojeździe 
elektrycznym. I  to jest to, czym ja 
się zajmuję. Do niedawna większość 
silników elektrycznych, które były 
w samochodach, była silnikami wy-
konywanymi jako konstrukcje silnika 
synchronicznego o magnesach trwa-
łych.  

Dlaczego pojawiła się konieczność 
szukania nowych rozwiązań, a nie 
doskonalenia obecnych?  

W tych silnikach trzeba wykorzysty-
wać metale ziem rzadkich, do któ-
rych dostęp jest ograniczony. Jakieś 
6-7 lat temu Chiny nagle podniosły 
ceny magnesów trwałych prawie 
dwukrotnie i  wtedy też zaczęło się 
szukanie rozwiązań, które pozwalały-
by nie korzystać z metali ziem rzad-
kich. Silniki o magnesach trwałych są 
atrakcyjne cały czas, ponieważ mają 
bardzo dobre parametry. Ale w wielu 
miejscach na świecie już od kilku czy 
nawet kilkunastu lat są prowadzone 
prace, żeby mieć alternatywę dla tych 
silników, które do niedawna były po-
wszechnie wykorzystywane w pojaz-
dach, czyli dla silników z magnesami 
trwałymi.  

Jaka jest alternatywa dla silnika 
o magnesach trwałych? 

Prace, które zmierzają w  kierunku 
wyeliminowania magnesów trwa-
łych z silników, idą w kierunku ma-
szyn reluktancyjnych – to jest inny 
typ silnika elektrycznego, w którym 
stojan może być identyczny jak w sil-

nikach synchronicznych o magne-
sach trwałych, ale ma inny wirnik. 
W wirniku nie ma żadnych elemen-
tów przewodzących, czyli nie ma 
płynącego prądu, tylko jest spe-
cjalnie ukształtowany obwód ma-
gnetyczny. Takie silniki mają wiele 
zalet: są zdecydowanie tańsze, są 
odporne na wszelkiego rodzaju 
wstrząsy, temperatury, nie ma pro-
blemów z przeciążalnością, niczego 
nie można rozmagnesować w nich, 
a  także można łatwo uzyskiwać 
szeroki zakres regulacji prędkości.  
To, co jest ważne w przypadku silni-
ka reluktancyjnego to to, że stero-
wanie nie jest trywialne, ponieważ 
zmieniają się parametry (indukcyj-
ności) w funkcji kąta obrotu wirni-
ka czy funkcji wartości prądu, który 
płynie w uzwojeniu stojana i dlate-
go standardowe rozwiązania muszą 
być rozwijane w kierunku dopaso-
wania do tych zmiennych parame-
trów. To są rzeczy, które są rozwi-
jane w tej chwili w wielu ośrodkach 
badawczych na świecie. My też po-
stawiliśmy się tym zająć.  

Jaka jest Pana rola w pracach nad 
tym rozwiązaniem?  

Zajmuję się budową i wykorzysta-
niem urządzeń energoelektronicz-
nych i systemu sterowania. Stero-
wanie silnika reluktancyjnego jest 
znacznie bardziej skomplikowane 
w porównaniu do sterowania silnika 
indukcyjnego, klatkowego czy syn-
chronicznego o magnesach trwa-
łych. Projektowanie sterowania na-
pędem to jest budowanie pewnych 



algorytmów i testowanie, żeby można 
było wykorzystać ten układ napędowy 
w sposób możliwie najlepszy. 

Czyli sam silnik już jest i wiemy, jak 
on działa. Pana zadaniem jest  do-
stosować go tak, żeby był użyteczny, 
żeby wiedzieć, jak nim sterować, aby 
móc go wykorzystywać w pojazdach.  

Tak, poszczególne komponenty, któ-
re stanowią napęd elektryczny, są od 
wielu lat używane i rozwijane. Różne-
go rodzaju maszyn elektrycznych jest 
bardzo dużo. Podobnie jest z prze-
kształtnikami energoelektronicznymi, 
które służą do kontrolowania prze-
pływu energii między silnikiem a źró-
dłem zasilania – można przynajmniej 
z kilku różnych korzystać przy budo-
wie napędu dla pojazdu elektryczne-
go. Dokładnie to samo dotyczy układu 
sterowania – układ sterowania w tej 
chwili to jest nic innego, jak mikro-
komputer, w którym zapisane są al-
gorytmy. On decyduje o tym, w którą 
stronę, w którym momencie płynąć 
ma prąd i jaka ma być jego wartość 
czy jaka ma być prędkość silnika.  

Dlaczego wcześniej prace nad silni-
kiem alternatywnym nie były pro-
wadzone?   

Można powiedzieć, że prace nad na-
pędami czy w ogóle różnymi typami 
silników elektrycznych są prowadzo-
ne od dziesiątków lat czy nawet od 
przeszło 100 lat. Ale w zależności od 
tego, jaki jest cel, który chcemy osią-
gnąć, dobierany jest sposób działa-
nia. Silnik z magnesami trwałymi był 
powszechnie stosowany w ostatnich 
10-15 latach czy jeszcze wcześniej, 
bo w  napędach hybrydowych pod 
koniec XX wieku część elektryczna 
miała właśnie takie silniki. Wynikało 
to z tego, że ten silnik ma obiektyw-
nie bardzo dobre parametry (np. gę-
stość momentu i gęstość mocy). To 
było rozwiązanie optymalne. Dopiero 
z czasem pojawił się problem dostęp-
ności  metali ziem rzadkich i to zin-
tensyfikowało prace badawcze nad 
innymi rozwiązaniami.    

Jakie mogą być nieoczywiste zasto-
sowania napędu, nad którym Pan 
pracuje i w konsekwencji całego sil-
nika elektrycznego?  

Odpowiedź jest prosta. Na-
pędy elektryczne mogą być 
stosowane i zresztą są już sto-
sowane w  urządzeniach wy-
korzystywanych w  kosmosie. 
Łazik marsjański czy sondy są 
wyposażone właśnie w  napę-
dy elektryczne. Co do tego nie 
ma dyskusji, bo silnik spalino-
wy, klasyczny silnik, w sytuacji 
braku tlenu w atmosferze jest 
bezużyteczny.  

„Wynik prac nad nowym napędem 
elektrycznym wpłynie nie tylko na 
samochody elektryczne i  wzrost ich 
dostępności, ale także na wszystkie 
inne urządzenia, w  których można 
wykorzystać silnik elektryczny”.  



Zatem wynik prac nad 
nowym napędem elek-
trycznym wpłynie nie 
tylko na samochody 
elektryczne i wzrost ich 
dostępności, ale także 
na wszystkie inne urzą-
dzenia, w których moż-
na wykorzystać silnik 
elektryczny.  

Tak. Przy czym trzeba 
powiedzieć, że napędy 
z  silnikiem synchronicznym reluk-
tancyjnym są komercyjnie dostępne. 
Siemens czy ABB takie napędy ofe-
rują, chociaż do tej pory były to na-
pędy przede wszystkim do pomp czy 
wentylatorów, czyli urządzeń o  ni-
skich wymaganiach dynamicznych. 
Natomiast to, co my chcemy zrobić 
i to, co już robimy to stworzenie na-
pędu, który będzie charakteryzował 
się dobrymi właściwościami dyna-
micznymi, czyli szybkością zmian mo-
mentu i możliwością sterowania prze-
kazywaniem energii w obu kierunkach 
z pełnym kontrolowaniem wszystkich 
stanów. Tak, aby to, co rozwijamy 
mogło być stosowane w pojazdach 
elektrycznych. Już dzisiaj można za-
uważyć, śledząc katalogi oferowanych 
samochodów elektrycznych, dążenie 
do rezygnacji z wykorzystania silni-
ków, które 5 lat temu były powszech-
ne. Najnowsza Tesla ma nowy silnik, 
który jest połączeniem silnika reluk-
tancyjnego i silnika synchronicznego 
z magnesami trwałymi, ale dominują-
ca część związana jest ze zjawiskiem 
reluktancyjnym. Zatem ten kierunek 
prac  przynosi efekty komercyjne.  

Jak postrzega Pan przyszłość elek-
tromobilności, np. za 10 lat? 

Nie trzeba być specjalnie proro-
kiem, żeby powiedzieć, że za 10 
lat być może do miast nie będzie 
można wjeżdżać samochodami 
z  silnikami spalinowymi. Progno-
zy i  rzeczywistość elektromobil-
ności już dziś pokazują, że rozwój 
ma charakter wykładniczy. Dopóki 
nie było Tesli, to wszystkie potęż-
ne koncerny samochodowe trwały 
w stanie błogiego letargu. Komu-
nikowano, że prace trwają, samo-
chody są przygotowywane, ale nie 
spieszono się, bo sprzedawano coś, 
co przynosiło zyski.  W tej chwili już 
tak nie jest. Dodatkowo na sytuację 
wpływają regulacje, ustawy czy 
inne prawne rozwiązania dotyczą-
ce ekologii, które w różnych krajach 
są bardzo poważnie traktowane. 
Pojazdy z  silnikami spalinowymi 
przestają być atrakcyjne. Wielkie 
koncerny w swoich planach rozwo-
ju mają określone konkretne daty 
zakończenia produkcji samocho-
dów z  silnikami spalinowymi. Nie 
są to lata odległe, bo np. 2030 rok. 

„Takie silniki mają wiele zalet: są 
zdecydowanie tańsze, są odporne na 
wszelkiego rodzaju wstrząsy, temperatury, 
nie ma problemów z  przeciążalnością, 
niczego nie można rozmagnesować w nich, 
a także można łatwo uzyskiwać szeroki zakres 
regulacji prędkości”. 



Koncerny takie jak Mercedes, Vol-
kswagen, BMW mają już przygotowa-
nych przynajmniej kilkanaście modeli 
elektrycznych w różnych klasach.  

Zatem czeka nas duża zmiana w cią-
gu najbliższych kilkunastu lat? 

Tak. Zwolennicy silników spalinowych 
nie przyjmują do wiadomości, że za 
chwilę ich era się skończy – tak jak 
kiedyś skończyła się era parowozu. 
Próbują poprawiać te silniki, a cza-
sem nawet w sposób bardzo istotny 
zmieniać właściwości silnika. Są pro-
wadzone prace nad silnikiem spalino-
wym, ale zasilanym wodorem. To nie 
jest specjalna nowość, bo w  latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
BMW opracowało taki silnik i model 
użytkowy był testowany, ale się z tego 
wycofano. Natomiast teraz, ponownie 
wraca się do tej myśli i pojawiły się in-
formacje, że są gotowe silniki zasila-
ne wodorem, czyli paliwem, które jest 
czyste (w wyniku spalania powstaje 
głównie woda). Natomiast podczas 
spalania pojawiają się też tlenki azo-
tu (NOx). To nie jest tak w 100% silnik 
czysty. Ale nieporównywalnie bardziej 
ekologiczny od tego, co jest, czyli sil-
nika zasilanego benzyną czy olejem 
napędowym.  

Gdzie poza kwestiami związanymi 
z ochroną środowiska można upatry-
wać przewagi silników elektrycznych 
nad silnikami spalinowymi?  

Ochrona środowiska jest ważna, przy 
czym na to można spojrzeć na wie-
le sposobów. Ochrona środowiska 
to jest też korzystanie z materiałów, 

które dają się odzyskiwać i nie stano-
wią zagrożenia jako zużyte elementy. 
Też można patrzeć na to w ten spo-
sób, że im bardziej sprawny będzie 
zespół napędowy, tym mniej będzie 
strat energii, czyli mniej musimy tej 
energii dostarczyć samochodom, 
żeby przejechać 100 km. Jak potrzeba 
mniej energii, to lepiej dla środowiska. 
Ruch w kierunku źródeł odnawialnych 
jest zauważalny – elektrownie z tur-
binami wiatrowymi czy fotowoltaika 
zaczynają rozwijać się bardzo szybko.  

Jakie problemy społeczeństwa można 
rozwiązać dzięki rozwiązaniom, nad 
którymi Pan pracuje?  

Można powiedzieć, że związane jest 
to z innym spojrzeniem na problem 
energii w Polsce – rozwój rynku po-
jazdów elektrycznych powinien wy-
musić rozwój źródeł odnawialnych. 
Bo bez tego to nie będzie miało sen-
su. Jeśli będą źródła odnawialne, to 
kwestie ekologiczne związane z wy-
twarzaniem energii elektrycznej będą 
miały inny wymiar. Chcę też wskazać 
na komfort użytkowania samochodu 
elektrycznego – w takim samocho-
dzie nie ma czegoś takiego jak uru-
chamianie silnika, możemy po prostu 
powiedzieć „a teraz jedziemy” i sa-
mochód jedzie. Mam nadzieję, że za 
chwilę będziemy mogli powiedzieć, 
gdzie chcemy jechać i samochód nas 
tam zawiezie. W  przyszłości – być 
może – będzie można siedzieć w sa-
mochodzie i myśleć o tym, w którą 
stronę chcemy jechać, a samochód 
tam pojedzie. Będą to pojazdy stero-
wane falami elektromagnetycznymi 
wytwarzanymi w mózgu.  



Czy to już nasza przyszłość?  

Tak, takiego pojazdu chyba nie ma, na-
tomiast prace nad takimi rozwiązaniami 
są też bardzo rozwijane. Jest to użytecz-
ne rozwiązanie chociażby w kontekście 
osób z niepełnosprawnościami, które nie 
mają możliwości kierowania standardo-
wym pojazdem. Dzięki takim rozwiąza-
niom będzie to możliwe.  

Jaka jest według Pana rola naukowca?  

Jaka jest rola nauki? Rolą nauki w moim 
polu zainteresowań jest to, żeby znaleźć 
najlepsze pod względem energetycznym 
i ekologicznym rozwiązanie dla aplikacji 
związanych z  elektromobilnością. Do 
tego chcemy to wszystko sprowadzić.  

Co oznacza dla Pana określenie społecz-
na odpowiedzialność nauki?  

To pytanie jest o charakterze filozoficz-
nym. Zawsze można się zastanawiać 
nad tym, czy wiedza naukowa, która 
jest w posiadaniu różnych ośrodków na 
całym świecie powinna być upowszech-
niana bez żadnych ograniczeń, czy nie. 
Jeśli ktoś ma podejście czysto ideolo-
giczne, to odpowiedź brzmi „tak”. Jeśli 
ktoś wymyślił super rozwiązanie, to, dla 
dobra ludzkości, wszyscy powinni z tego 
skorzystać. Ale świat jest trochę bardziej 
skomplikowany. Można na to spojrzeć 
inaczej: jeśli ośrodek badawczy zainwe-
stował duże pieniądze w to, żeby finan-
sować prace naukowe, to trudno ocze-
kiwać, żeby wyniki udostępnił w sposób 
nieodpłatny i  do wykorzystania przez 
wszystkich. Wiele badań naukowych 
w tej chwili prowadzonych jest w ściśle 
strzeżonych laboratoriach korporacji, 

funkcjonujących w tym obszarze, 
które konkurują pomiędzy sobą 
i chcą mieć monopol na rozwiąza-
nia, który uważają za własne.  

Podsumowując naszą rozmowę, 
można powiedzieć, że dla samo-
chodów jest jedna droga – elek-
tromobilność?  

W  zasadzie tak. Generalnie klu-
czowe dla elektromobilności – 
niezależnie od tego, czy mówimy 
o samochodach z napędem elek-
trycznym czy samolotach, pro-
mach, statkach albo jachtach – jest 
to, aby energia, którą są zasilane, 
była energią czystą, czyli tylko ze 
źródeł odnawialnych.  

Rozmowę przeprowadziła:  
Magda Matysiak   

(DBA CZIiTT PW)



ZBUDOWAĆ WIĘŹ ZE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

O (nie)ludzkiej twarzy algorytmów opowiada  
dr hab. inż. Przemysław Biecek, profesor uczelni 

Jak zaczęła się Pana przygoda z nauką?  

Na Wydziale Matematyki na Politechnice 
Wrocławskiej mieliśmy bardzo chary-
zmatycznego profesora, który prowadził 
seminarium z  genetyki – genetyki dla 
statystyków. I sposób, w jaki on pokazy-
wał, jak analiza danych może wpłynąć na 
bardzo ciekawe problemy, np. jak badać 
twardość skorupki jajka lub też ilość mle-
ka pozyskanego od krowy, zainspirował 
mnie. Takie aplikacyjne problemy wydały 
mi się bardzo interesujące. Więc tak za-
częło się moje zainteresowanie badania-
mi. 

Czy w związku z Pana zainteresowa-
niem badaniami aplikacyjnymi kariera 
komercyjna nie była dla Pana równie 
atrakcyjna?  



ZBUDOWAĆ WIĘŹ ZE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ
Nie dzielę badań na komercyjne i czy-
sto akademickie. Dlatego też od lat 
pracuję w obu miejscach, mam do-
świadczenie w pracy czysto korpo-
racyjnej i na uczelniach badawczych. 
Więc mnie najczęściej interesowa-
ło przecięcie tych dwóch światów, 
ostatnio nazywane badaniami trans-
dyscyplinarnymi. Badania aplikacyj-
ne są gdzieś pomiędzy i szczególnie 
w  obszarze sztucznej inteligencji 
obserwuję teraz na świecie, że to 
jest dosyć typowe podejście do tego 
problemu. Mamy firmy, które są spin-
-offami z uczelni – uczelnie cały czas 
mają prawa własności do tej własno-
ści intelektualnej. Więc to się zrodziło 
na uczelni, ale teraz jest normalną ko-
mercyjną działalnością. Ale są też fir-
my, które outsourcują jakieś badania 
na uczelnie. Ta współpraca jest coraz 
bardziej ścisła. 

Czym zajmuje się Pan w swojej pracy 
naukowej?  

Pozwolę sobie powiedzieć o dwóch 
rzeczach. Jest jedna rzecz, z której 
jestem bardzo dumny, ale z jakiegoś 
powodu ona raczej nie porywa moich 
rozmówców. Jesteśmy świadkami ol-
brzymiej zmiany w społeczeństwie. 
Zmiany, gdzie umiejętność tworzenia 
informacji będzie kluczowa i tak jak 
wcześniej było ważne piśmiennictwo, 
umiejętność czytania czy też doda-
wania, to obecnie umiejętność ana-
lizy danych będzie po prostu kluczo-
wa. I żeby zapoczątkować działania, 
założyłem Fundację Naukową Smar-
ter Poland, ramach której tworzymy 
podręczniki, warsztaty, różne działa-

nia edukacyjne. Mamy serię komiksów 
o  Becie i  Bicie, to jest rodzeństwo. 
Beta jest matematyczką, a  Bit jest 
informatykiem. Charakterologicznie 
są różni: Beta jest bardziej spokojna, 
zrównoważona. Bit jest taki bardziej 
do przodu, nie myśli specjalnie o tym, 
czy to robi dobrze, czy nie, po prostu 
pędzi. Ale razem rozwiązują problemy 
związane z analizą danych. Tworzymy 
materiały dla dzieci zarówno ze szko-
ły podstawowej, jak i  średniej oraz 
dla ludzi już starszych, wierząc, że 
powinniśmy jako analitycy danych po-
pularyzować to spojrzenie, bo to musi 
być częścią umiejętności globalnych, 
tak samo jak czytanie. To się napraw-
dę dzieje. Ja jestem zaskoczony, jak 
dużo się już pojawia w podręcznikach. 
Na przykład w szkole podstawowej 
w podręcznikach są wykresy, których 
kiedyś nie było, są analizy, których 
kiedyś nie było. To się dzieje, ale tego 
powinno się dziać więcej.  

Zatem czego powinniśmy się na-
uczyć?  

Krok po kroku. Na początek nauczmy 
się czytać wykresy. Ale naprawdę my-
ślę, że to, co jest szalenie ważne, to 
odczytywanie relacji: co to dokładnie 
znaczy, co można badać, czego nie 
można badać. Myślę, że naukowcy 
często bardzo krytycznie podchodzą 
do zależności, które widzą w swoich 
danych i z dużą pokorą te zależności 
interpretują. Ale poza sferą nauki tej 
pokory nie widać i ona prowadzi do 
wielu błędnych wniosków. Tak, że-
byśmy trochę lepiej potrafili wycią-
gać wnioski z informacji przeczytanej 



w  gazecie czy w  innych miejscach. 
To są prozaiczne kwestie typu docie-
kanie, czy są źródła podane. Mamy 
informację i ktoś może być świetny 
w  odczytywaniu wykresów, ale nie 
jest krytyczny w analizie źródeł, nie 
zauważy, że na wykresie są prezen-
towane złe dane i wyniki są zupełnie 
bezsensowne. Nie ma znaczenia, czy 
potrafi czytać, czy nie potrafi czytać. 
Ja muszę dosyć dobrze zrozumieć 
cały proces analizy danych, rozumieć 
ważność pojedynczych elementów 
tego procesu, żeby móc oceniać, 
które wnioski są uprawnione, a które 
nie. Sama nauka o  danych powsta-
ła relatywnie niedawno – kilkanaście 
lat temu, może dwadzieścia czy trzy-
dzieści, więc my jeszcze nie wiemy, 
jak dobrze uprawiać  tę naukę. Ale na 
pewno ona będzie ważna.   

W jaki sposób to wpłynie na codzien-
ność, na jakość życia ludzi?  

Świat dotąd mogliśmy rozumieć 
przez historię i wiele książek komuni-
kowało rzeczywistość przez biogra-
fię, historie, fabuły, ale coraz więcej 
mamy dostępnych dużych zbiorów 
danych i możemy część tego świata 
rozumieć przez dane. Komunikacja 
danych wymaga innych narzędzi niż 
historie fabularne. Cały czas nie wia-
domo jakich, ale jednak to są zupeł-
nie innego rodzaju historie. Myślę, że 
zaspokajanie naturalnej ciekawości 
tego, co się dzieje na świecie będzie 
możliwe dzięki tym dodatkowym na-
rzędziom. Wyobrażam sobie, że lu-
dzie, którzy często słuchają muzyki, 
mają lepiej wyrobiony słuch i  mają 

przyjemność z odsłuchiwania koncer-
tu filharmonii. Osoby, które mają wy-
robione zmysł plastyczny odczuwają 
przyjemność z chodzenia do galerii. 
Tak samo osoby, które wykształcą 
sobie umiejętność czytania danych 
będą odczuwały taką przyjemność 
z lepszego zrozumienia danych, które 
dookoła obserwują.  

Edukowanie w zakresie analizy da-
nych jest działalnością obok Pana 
pracy naukowej. Czym zajmuje się 
Pan naukowo?  

Mnie interesuje sztuczna inteligencja, 
szczególnie aspekty współdziałania. 
Często myślimy o tej sztucznej inte-
ligenci na zasadzie: robot wykonuje 
nasze rozkazy, przynosi nam kawę 
albo coś podobnego. Ale widzimy też, 
że ta przyszłość związana z robotami 
się nie sprawdziła. Dużo większe od-
działywanie na nasze życie mają auto-
matyczne algorytmy, które decydują 
o tym, jakie reklamy widzimy na por-
talach, która wiedzą, o której godzinie 
nas obudzić w danym dniu tygodnia 
i które nam mówią wiele innych rze-
czy.  

Na przykład co powinniśmy kupić.  

Tak. Algorytmy są kluczowe. Te algo-
rytmy są automatyczne, a to, w jaki 
sposób powinny współdziałać z czło-
wiekiem jest zagadką. To mnie bardzo 
interesuje w tej chwili. Chodzi o to, 
żeby ludzie cały czas byli w stanie nie 
być tylko biernymi odbiorcami treści, 
być może nawet niesprawdzonych. 
Chciałbym, żeby człowiek był w sta-
nie wejść w  interakcję, w  dyskurs, 



„ Jesteśmy świadkami olbrzymiej zmiany 
w społeczeństwie. [...] Tak jak wcześniej było 
ważne piśmiennictwo, umiejętność czytania 
czy też dodawania, to obecnie umiejętność 
analizy danych będzie po prostu kluczowa”. 

w rozmowę z tą skrzyn-
ką i zrozumieć za i prze-
ciw. Nie chciałbym, żeby 
maszyny mówiły czło-
wiekowi, co ma robić, 
ale żeby były one wirtu-
alnymi asystentami, któ-
rzy przedstawią różne 
perspektywy, a człowiek 
rozumiejąc, jakie są za 
i przeciw, podejmie najlepszą decyzję. 

Jak człowiek powinien komunikować 
się z maszyną?  

To jest trudne, bo ludzie mają swój 
język, którym się posługują. Maszy-
ny mają swój język wnioskowania, 
a to są bardzo różne języki. Więc to 
jest wyzwanie: jak zbudować interfejs 
pomiędzy człowiekiem a maszyną. Za-
uważa je cały świat.  Obecnie w Unii 
Europejskiej też toczy się olbrzymia 
dyskusja na temat odpowiedzialności 
sztucznej inteligencji. Ta inteligencja 
powinna nie tylko być efektywna, ale 
też musi być zgodna z jakimiś war-
tościami. Jak te wartości opisać? Czy 
w ogóle da się opisać? Czy da się zwe-
ryfikować? To są niebanalne rzeczy, 
ale też bardzo interesujące. 

Człowiek może mieć poczucie przed-
miotowego traktowania przez ma-
szynę.  

Przedmiotowe traktowanie to po 
pierwsze. Weźmy jako przykład roz-
mowy z  automatami na infolinii. Ja 
się czuję gorzej, że nie rozmawiam 
z  człowiekiem tylko z  algorytmem, 
który w ogóle mnie nie rozumie. Ja 
do niego mówię, a  on nie rozumie, 

pyta się mnie trzy razy, czy dobrze 
zrozumiał „dziewięć”. Oczywiście 
są wyraźne powody ekonomiczne, 
dla których te automaty są wpro-
wadzane, ale z  punktu widzenia 
naszego poczucia wartości, to wy-
daje mi się, że nie odbieramy tego 
najlepiej. To źle, że widzimy postęp 
technologiczny jako coś przeciwko 
nam, coś, co obniża naszą jakość 
życia zamiast ją podnosić. Człowiek 
musi być w środku – nie możemy 
go krzywdzić, tylko powinniśmy go 
wspierać.  

Proszę podać przykład z Pana pra-
cy, który może pokazać, że sztucz-
na inteligencja wspiera człowieka, 
że to on jest w środku.  

Mój Zespół podjął się inicjatywy 
wpisującej się w walkę z pandemią 
COVID-19. W ramach tej inicjatywy 
wzięliśmy na warsztat kilka proble-
mów. Wreszcie nauka jest potrzeb-
na tu i teraz, nie na zasadzie – za 50 
lat, tylko dzisiaj. Jednym z elemen-
tów inicjatywy jest rozpoznawanie 
zmian na zdjęciach płuc – wspiera-
nie radiologów pod kątem weryfi-
kacji, jakie to są zmiany, czy to jest 
włóknienie, czy to pozostałość po 
gruźlicy, czy to jest nowotwór, 



czy to jest zmiana tymczasowa. Inne 
działanie, które jest jeszcze bardziej 
namacalne, to model predykcyjny, 
który jest w stanie oceniać na pod-
stawie różnych charakterystyk, jakie 
są szanse, że dana osoba przejdzie 
w sposób trudny COVID. Zrobiliśmy 
model, który funkcjonuje na zasadzie 
strony internetowej. Pokazywaliśmy 
to nawet w telewizji i pisały o nim ga-
zety. Więc to dotarło do różnych grup 
osób. Analizując informacje, takie jak 
wiek, płeć, choroby towarzyszące, 
model oceniał, jakie jest indywidual-
ne spersonalizowane ryzyko ciężkiego 
przejścia choroby. Są bardzo ciekawe 
aplikacje naszego kalkulatora. Wiem, 
jaka grupa jest najbardziej narażona 
na ciężkie przejście choroby i  gdy 
mam pewne możliwości interwencji, 
na przykład szczepienia czy pulsoksy-
metry, to mogę podejmować uzasad-
nione działania. Powiedzmy, że mam 
100 000 pulsoksymetrów i  komu 
mam je dać? Model mi podpowie, dla 
kogo będą najbardziej użyteczne.  

Czy to rozwiązanie jest wykorzysty-
wane teraz w trakcie pandemii?  

Ono jest wykorzystywane, ale trze-
ba pamiętać, że te końcowe decyzje 
nie są oparte o  jedno rozwiązanie. 

Uczestniczymy z  innymi grupami 
w cyklicznych spotkaniach z Minister-
stwem Zdrowia i z Polskim Zakładem 
Higieny. To są spotkania, gdzie dys-
kutujemy co tydzień ważne wyzwa-
nia pandemii. Także przewidywanie 
konsekwencji wdrażania technologii 
jest niebanalne. Jedną sprawą jest 
wymyśleć, jakie jest ryzyko, a druga 
sprawa – dużo trudniejsza – to jest 
przewidzenie konsekwencji wdro-
żenia tej  innowacji. Na pewno nie 
mogę sobie przypisać jakiejś wielkiej 
zasługi, ale mamy z innymi grupami 
gorącą linię z PZH i te wyniki są wy-
korzystywane. Modele analizują roz-
wój pandemii i starają się przewidzieć 
liczbę zgonów. Jeżeli ja dzisiaj wiem, 
kto jest chory, to doskonale wiem, 
kto umrze za tydzień. To jest bardzo 
łatwo powiedzieć, bo my już wiemy, 
kto zachoruje. Nie wiem, czy będzie 
to Kowalski czy Wiśniewski, ale wiem, 
że ktoś o danym profilu.  

Przykład użyteczności nauki i do 
tego w słusznej sprawie.  

Nie mogę niestety, jak lekarze, po-
wiedzieć, że uratowałem jedno życie, 
bo tego człowiek nie wie, ale mam 
naprawdę przekonanie, że pośred-
nio, wspierając tych lekarzy albo de-

cydentów, mamy deltę 
pozytywną. Czas nie jest 
zmarnowany.  

To był jeden z  przy-
kładów zastosowania 
sztucznej inteligencji. 
Gdzie jeszcze algorytmy 
mogą być dla nas uży-
teczne?   

„Trzeba patrzeć na społeczeństwo pod kątem 
tego, jak technologia na nie oddziałuje. 
Nie sztuką jest tworzyć narzędzia, ale 
też jako twórcy narzędzi powinniśmy być 
odpowiedzialni też za to, co te narzędzia 
robią, jak zmieniają świat”. 



Akurat COVID to jest coś rzeczywiście  
nowego, ale mamy też bardzo wiele 
modeli wytworzonych dla onkolo-
gii, gdzie staramy się określić ryzyko 
nieskuteczności terapii w zależności 
od biomarkerów genetycznych, więc 
w  obszarze służby zdrowia aplika-
cji mamy dosyć dużo. Drugi obszar, 
gdzie modele predykcyjne są między 
nami, są wśród nas i które są bardzo 
widoczne, to jest obszar ryzyka w fi-
nansach, czyli decyzja, kto dostanie 
kredyt, a kto nie. Brzmi bardzo pro-
zaicznie – zwykły kredyt, ale czasami 
to jest czyjeś być albo nie być. Do-
stępność kredytu to bardzo ważny 
mechanizm oddziaływania na gospo-
darkę. Dużo się mówi o tym, czy jeże-
li decyzja kredytowa dyskryminuje ze 
względu na wiek albo płeć, albo rasę, 
to czy to jest w porządku. W Stanach 
Zjednoczonych jest to istotny temat. 
W Polsce dyskryminacja rasowa ra-
czej nie istnieje, bo u nas właściwie 
nie ma wielu ras, ale mamy cały czas 
kwestię wieku. O osobach starszych 
dużo więcej wiemy, więc to ryzyko 
jest niewielkie albo ktoś ma pracę 
i spłacał wszystkie kredyty przez 20 
lat i wiemy, że spłacił albo nie spłacał 
i nie spłaci. Grupą, która jest często 
dyskryminowana, jest grupa osób 
młodych, gdzie my nie mamy histo-
rii i nie wiemy właściwie, czy im dać 
kredyt, czy im nie dać kredytu. Więc 
często ta grupa jest dyskryminowana 
i  nie dostaje kredytów, chociaż ich 
potrzebuje, bo też najczęściej nie-
wiele ma.  

Czy decyzja algorytmu nie jest we-
ryfikowana przez bankowca?  

Oczy bankowca patrzą albo nie 
patrzą. Coraz częściej decyzje są 
zautomatyzowane dla tych małych 
kredytów. Jeżeli jest to kredyt na 
10 milionów, to na pewno linia de-
cyzyjna banku jest bardzo długa, 
ale w przypadku małych kredytów, 
które często dotyczą osób, które 
naprawdę są w potrzebie, wiele de-
cyzji jest zautomatyzowanych. Tam 
nie ma żadnych oczu bankowca – 
tam algorytmy podejmują decyzje 
automatycznie. 

Algorytmy się mylą?  

Trzeba patrzeć na społeczeństwo 
pod kątem tego, jak technologia na 
nie oddziałuje. Nie sztuką jest two-
rzyć narzędzia, ale też jako twórcy 
narzędzi powinniśmy być odpo-
wiedzialni też za to, co te narzędzia 
robią, jak zmieniają świat. Dzisiaj 
nie mamy dobrych rozwiązań, któ-
re są w stanie badać te sekwencje. 
Sięgając trochę wstecz, gdy były 
pierwsze maszyny wprowadza-
ne w rewolucji przemysłowej, gdy 
maszyna oderwała rękę pracow-
nikowi, to najczęściej była to wina 
pracownika. Dlatego, że maszyna 
nie pracowała przez tydzień, trze-
ba było ją naprawić. Stwierdzenia, 
że to jest wina pracodawcy, że nie 
zagwarantował warunków pracy 
bezpiecznych dla pracownika, wy-
magało zmiany w społeczeństwie. 
Po pierwsze, producent maszyny 
musi zadbać o warunki pracy, a po 
drugie – pracodawca. Dzisiaj, gdy 
zapytamy o to, kto jest winny za złe 
decyzje automatyczne, nie usłyszy



my odpowiedzi – myślę, że nie ma ta-
kiej odpowiedzi.  

Nie ma odpowiedzialności? 

To jest wyzwanie, którego rozwiąza-
nie musi znaleźć interdyscyplinarna 
grupa ludzi. To nie jest temat  tylko 
dla prawników, bo oni często też nie 
wiedzą, co jest możliwe technicznie. 
To nie jest temat tylko dla inżynierów, 
bo oni nie widzą szerszego kontek-
stu. Za mało mamy dobrych narzędzi 
analizujących konsekwencje nowych 
technologii, szczególnie w obszarze 
zdrowia i obszarze linii kredytowych. 
Tworzymy narzędzia, które pozwala-
ją analizować konsekwencje. Jedne we 
współpracy z lekarzami, a drugie we 
współpracy z ludźmi z finansów. Żeby 
wejść w te dziedziny, trzeba mieć lata 
doświadczeń. My nie mamy kompe-
tencji, żeby wypowiadać się o mikro-
ekonomii czy makroekonomii, ale mo-
żemy pomóc w analizie narzędzi dla 
ekonomistów. 

Często my jako społeczeństwo nie 
mamy świadomości zakresu, w jakim 
oddziałuje na nas sztuczna inteligen-
cja.  

Myślę, że algorytmy naprawdę od-
działują na nas w sposób dla nas nie-
wyobrażalny. Nikt sobie nie wyobra-
ża. Tak jak kryzys finansowy na rynku 
mieszkaniowym w  USA był zasko-
czeniem olbrzymim, tak samo dzisiaj 
ryzyka związane z  algorytmami są 
niedoceniane. I w najbliższych latach 
musimy jakoś rozpracować, co z nimi 
zrobić, w jaki sposób umówić się, co 
wolno, czego nie wolno, co jest dobre 

dla nas, co jest złe. Na pewno w tech-
nologii jest olbrzymi potencjał, ale 
też w niektórych obszarach może być 
ryzyko i musimy też te ryzyka wykry-
wać, zarządzać nimi i eliminować je.  

Czyli wyzwaniem na dziś jest etyka 
współdziałania człowieka i algoryt-
mu?  

Bezpieczeństwo i etyka. Etykę cza-
sami za bardzo kojarzy się z jakimiś 
przekonaniami, a tutaj chodzi o na-
sze czyste bezpieczeństwo. O bardzo 
prozaiczne rzeczy, które są nam dużo 
bliższe niż dywagacje światopoglądo-
we. To bardzo pragmatyczne rzeczy. 
Na przykład czy coś przekłada się na 
nasze lepsze zdrowie za pięć lat czy 
na nasze bezpieczeństwo finansowe. 
Książka, którą bardzo cenię, czyta-
łem ją kilka lat temu, ale wracam do 
niej bardzo często, to książka Cathy 
O’Neil „Broń matematycznej zagła-
dy”. Ona opisuje bardzo fajnie przy-
kłady różnych technologii, które na-
zywa bronią matematycznej zagłady. 
Pokazuje, jak algorytmy matema-
tyczne mogą krzywdzić różne osoby. 
Oczywiście to nigdy nie jest tak, że 
matematyka krzywdzi. To złe użycie 
algorytmów może doprowadzić do 
krzywdy. I to się dzieje.  Opisuje sy-
tuację, kiedy świetni nauczyciele są 
zwalniani z pracy, bo system omyłko-
wo powiedział, że oni nie są świetni. 
Nikt nie wie, dlaczego, ale nauczyciel 
zostaje zwolniony.   

Dlaczego temat bezpieczeństwa al-
gorytmów dopiero teraz znajduje 
swoje miejsce w rozważaniach na-
ukowych?  



„Dzisiaj lekarz potrzebuje trzech godzin, 
żeby przeanalizować dokumentację 
medyczną i podjąć decyzje, a wspomagając 
go technologią ułatwimy mu pracę tak, że 
analiza będzie zajmowała mu pół godziny”.

Po pierwsze kiedyś nie 
mieliśmy tak dużych 
zbiorów danych, a bez 
dużych zbiorów da-
nych nie można budo-
wać bardzo złożonych 
modeli. Kiedyś nie mie-
liśmy też tak dużych 
mocy obliczeniowych. 
Postęp, który się wyda-
rzył w obszarze sprzętu 
do budowania modeli, jest olbrzymi, 
niewyobrażalny.  Teraz to już jest wy-
ścig, który się obserwuje w postępie 
co kilka miesięcy, a nie co kilka lat. Po-
kazuje się, że miliardy różnych forów 
z całego Facebooka czy Twittera są 
przetwarzane, żeby zbudować jakiś 
model. Pięć lat temu zasób danych 
był niebotycznie mniejszy i moc obli-
czeniowa była niebotycznie mniejsza, 
więc nie było modeli. Dzisiaj mamy 
modele, a  jeszcze nie wiemy, jak je 
walidować i  weryfikować, więc do-
piero dzisiaj docieramy do miejsca, 
gdzie uświadamiamy sobie, jak groź-
ną technologię tworzymy. Jesteśmy 
gotowi, żeby zaproponować rozwią-
zania, żeby ta technologia była bez-
pieczniejsza.  

Zatem na początku człowiek zachły-
snął się możliwościami data science, 
a teraz przyszedł moment na reflek-
sję, co z tym dalej, czy to na pewno 
idzie w dobrą stronę?  

Technologia ma taką bardzo fajną 
Krzywą Hype’u Gartnera. Ta krzywa 
rośnie na początku, gdy dana tech-
nologia ma olbrzymi entuzjazm, póź-
niej jest to szczytowe napompowane 

oczekiwanie, że nam to wszystkie 
problemy rozwiąże, a  dalej każda 
technologia przechodzi w rozczaro-
wanie, które się musi wydarzyć. Wia-
domo, później musi się odbić i musi 
wejść na poziom produktywności, 
kiedy my wiemy, jak tego używać 
bezpiecznie. Sztuczna inteligencja na 
Krzywej Hype’u Gertnera przechodzi 
z  fazy napompowanych oczekiwań 
do fazy obawy. Ale to nie jest tak, że 
będzie źle. Musimy wyjść z fazy oba-
wy i wejść w poziom produkcji, gdzie 
będziemy potrafili używać tej techno-
logii w sposób bezpieczny.  

Jak już nauczymy się bezpiecznie wy-
korzystywać algorytmy, to gdzie one 
znajdą zastosowanie?  

Algorytm ma duży potencjał. Weź-
my przykład ochrony zdrowia. Mamy 
dużą liczbę nadmiarowych zgonów, 
którą często przypisuje się mniejszej 
dostępności specjalistów, ponieważ 
jest ich mało. Nasi specjaliści pracują 
w Norwegii czy w Niemczech. Aby tak 
rzadki zasób, jakim jest praca specja-
listy wykorzystać, musimy go wspo-
móc technologią. Dzięki sztucznej 
inteligencji będziemy w stanie zwięk-
szyć produktywność człowie



ka, szczególnie eksperta, który musi 
podjąć ważne decyzje. Dla przykła-
du: dzisiaj lekarz potrzebuje trzech 
godzin, żeby przeanalizować doku-
mentację medyczną i podjąć decyzje, 
a wspomagając go technologią uła-
twimy mu pracę tak, że analiza bę-
dzie zajmowała mu pół godziny. Być 
może większa produktywność lekarzy 
przełoży się na dalszą poprawę sytu-
acji zdrowotnej całego społeczeń-
stwa. Trudno mi jest przewidywać tak 
szeroko, ale liczę na to, że algorytmy 
pomogą zwiększyć produktywność 
człowieka i to, co dzisiaj on robi w cią-
gu dwóch godzin, będzie mógł zrobić 
w ciągu pięciu minut. 

Czy pojawia się problem braku za-
ufania do algorytmów i do decyzji 
podejmowanych przez algorytmy? 
Czy lekarze, z którymi Pan współpra-
cuje mają wątpliwości co do tego, czy 
można zaufać decyzjom algorytmu?  

Oczywiście, ale wydaje mi się, że tak 
jest z każdą technologią. Gdy zaczęły 
jeździć pociągi, to przed pociągiem 
musiał iść człowiek, który machał 
flagą: „uwaga, jedzie pociąg”. Ludzie 
bali się, że krowy nie będą dawały 
mleka. Zawsze przed nową techno-
logią jest strach i  to jest normalna 
rzecz. Tak samo jest z  nieufnością. 
Trzeba pokazać korzyść i po jakimś 
czasie, może za pokolenie, a może za 
miesiąc, część  z tych rozwiązań się 
przyjmie. Każda technologia budzi 
niepokój. Patrząc na inne technologie, 
też widzimy, ile trwa niepokój i jak go 
rozładowywać. Dzisiaj mamy pociągi 
Shinkansen, które pędzą 500 km/h 
i nikt nie martwi się, że krowa będzie 

dawała gorsze mleko, ale to trwało. 
Zawsze trwa. 

Rozmowę przeprowadziła:  
Magda Matysiak  

(DBA CZIiTT PW) 





INTERDYSCYPLINARNOŚĆ TO WYMIAR  
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUKI 

Wywiad z dr hab. inż. Robertem Olszewskim

Rozmowy zwykle zaczynamy od infor-
macji o dyscyplinie, w jakiej pracuje na-
ukowiec, ale w Pana przypadku nie jest 
to jeden obszar. 

Raczej tak, ponieważ nie całkiem się 
mieszczę w jednej szufladce, staram się 
prowadzić badania o charakterze in-
terdyscyplinarnym. Nominalnie jestem 
w połowie przypisany do dyscypliny Inży-
nieria Lądowa i Transport, a w połowie do 
dyscypliny Informatyka Techniczna i Tele-
komunikacja. Jednak można skrótowo po-
wiedzieć, że zajmuję się analizą danych. 

To proszę opowiedzieć o tym aspekcie 
– skąd akurat taki obszar Pana zainte-
resowań badawczych? 

Wywodzę się z Wydziału Geodezji i Kar-
tografii PW i w znacznej mierze intere-
sują mnie te zagadnienia, które dotyczą 



geopartycypacji społecznej, otwarte-
go społeczeństwa geoinformacyjnego 
i eksploracyjnej analizy danych prze-
strzennych. Są to zagadnienie bardzo 
szerokie, ale w tle jest właśnie ta ana-
lityka danych i jest to spójne z kierun-
kiem, jaki obrałem, czyli współpracy 
interdyscyplinarnej w zakresie raczej 
nauki stosowanej niż podstawowej, 
w zespołach o szerokich, zróżnico-
wanych kompetencjach. 

W obecnych czasach rozwój i nauka 
poszły tak bardzo do przodu, że na-
prawdę trudno być omnibusem czy 
wręcz geniuszem formatu Leonar-
da da Vinci, który swoim umysłem 
ogarniałby znaczną część wiedzy. 
W związku z tak dynamicznym roz-
wojem współczesnej nauki można 
albo specjalizować się w bardzo wą-
skich dziedzinach, albo współpra-
cować z innymi ludźmi. Amerykanie 
nazywają taką postawę pojęciem 
„T-shaped person”. Dotyczy to  osób 
o wiedzy specjalistycznej, które nie 
pozostają wyłącznie w swojej wąskiej 
dyscyplinie, ale chętnie współpracują 
z osobami z innych obszarów nauko-
wych. 

A w jakich zespołach obecnie Pan 
pracuje? 

Biorę udział w kilkunastu różnych 
projektach. Najbardziej na czasie 
jest projekt dotyczący kwestii pan-
demicznych. W ramach programu 
„IDUB against COVID-19” Politechni-
ki Warszawskiej zdecydowałem się na 
stworzenie zespołu, w skład którego 
wchodzą pracownicy mojego macie-
rzystego Wydziału Geodezji i Karto-

grafii, Wydziału Elektroniki i Technik 
Informacyjnych, socjolog z Centrum 
Zarządzania Innowacjami i Transfe-
rem Technologii, a oprócz jednostek 
PW współpracujemy także z Wydzia-
łem Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawskim Uniwersytetem Medycz-
nym, Instytutem Biotechnologii i An-
tybiotyków, Narodowym Instytutem 
Leków i wreszcie Szkołą Medyczną 
Harvarda. Celem tego zespołu jest 
opracowanie kilku wzajemnie kom-
patybilnych modeli prognozowa-
nie pandemii i jej rozwoju w czasie 
i w przestrzeni. Dotyczy to głównie 
warunków polskich, ale jest przekła-
dalne na obszar europejski i świato-
wy. Używamy modeli wieloagento-
wych, sieci neuronowych głębokiego 
uczenia (deep learning) czy metody 
statystycznego modelowania Monte 
Carlo. Algorytmy pozwalają nam po-
równać różne warianty postępowania 
i opracować narzędzie, które wskaże 
optymalną ścieżkę reakcji. Skróto-
wo rzecz ujmując, modele pokazują 
nam co może się stać w określonym 
miejscu i w określonym czasie przy 
zastosowaniu określonego poziomu 
restrykcji. 

Czyli w efekcie dzięki modelom moż-
na doradzać w zakresie podejmowa-
nych działań? 

Tak, jesteśmy w stanie doradzać na-
wet na szczeblu centralnym, np. gdzie 
potrzebne są strefy z większymi, 
a gdzie z mniejszymi ograniczeniami, 
co rekomendujemy odnośnie zamyka-
nia szkół, jaka polityka szczepień by-



łaby najbardziej optymalna w zgodzie 
z określonymi celami i strategiami. Są 
to elementy systemu wspomagania 
decyzyjnego, które mają służyć radą 
osobom decyzyjnym. 

Jak wygląda proces modelowania? 

Modele projektujemy w oparciu 
o różnorakie dane pomiarowe, na 
przykład ze stacji sanitarno-epide-
miologicznych, powiatowych czy 
wojewódzkich. Dzięki temu może-
my modelować określone warunki 
i sprawdzać, co mogłoby się wyda-
rzyć w razie zmiany w obostrzeniach, 
w polityce szczepień… Uwzględniamy 
mnóstwo różnych zmiennych: liczba 
osób w danym rejonie, gęstość za-
ludnienia, rozkład zabudowy, sposób 
dojazdu do pracy (transport publicz-
ny, prywatny, carpooling), ogólnie 
klimat, który występuje w danym re-
jonie świata i wiele, wiele innych. To 
pozwala na formułowanie podpowie-
dzi np. o czasie, w którym najlepiej 
wprowadzać wybrane restrykcje. 

Domyślam się, że potencjał tego mo-
delu jest większy niż dla celów pro-
gnozowania pandemii? 

Zgadza się. Ponieważ opiera się na 
dyfuzji czasowo-przestrzennej, to 
możemy prognozować rozprzestrze-
nianie się nie tylko chorób, ale i wielu 
innych zjawisk: idei, pomysłów – np. 
budżetu partycypacyjnego –  czy na-
wet produktów na rynku. Używając 
tego narzędzia, ale z innymi parame-
trami i danymi, można rozważać, jak 
dane pomysły mogą się rozszerzyć 
w społeczeństwie. 

Czy można na przykład modelować 
to, jak na świecie rozprzestrzenia się 
idea smart cities? 

Można! I tu sprawnie przechodzi-
my do kolejnego z moich projektów, 
związanego z inteligentnymi miasta-
mi i rozwojem społeczności lokalnej. 
Mamy dwa sposoby myślenia o pro-
jektach w tym obszarze: technolo-
giczny, w którym projektuje się in-
teligentne narzędzia usprawniające 
życie w mieście i podnoszące jego 
jakość (np. czujniki zanieczyszcze-
nia powietrza, zielona fala aktywo-
wana na skrzyżowaniach), a także 
społeczny, w którego centrum są 
mieszkańcy i ich postawy co do ży-
cia w społeczeństwie. W związku 
z uwarunkowaniami historycznymi 
postawa współpracy z innymi nie 
rozwinęła się we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej tak samo. W Polsce 
wciąż poziom zaufania do innych jest 
niski. Mamy szansę proponować roz-
wiązania w tym zakresie dzięki kon-
kursowi Human Smart City, w któ-
rym braliśmy udział wraz z Urzędem 
Miasta i Gminy Żuromin. W tej gminie 
wiodącym przemysłem jest hodowla 
drobiu i trzody chlewnej. Towarzy-
szący im odór wpływa negatywnie na 
jakość życia mieszkańców. Naturalnie 
wywołuje to spory i konflikty pomię-
dzy trzema stronami: mieszkańca-
mi, biznesem i władzą lokalną. Sta-
nęliśmy przed wyzwaniem wsparcia 
współpracy lokalnej i zaproponowania 
technologii, które zmniejszą konflik-
ty. W związku z tym promowaliśmy 
budowę biogazowni, która nie tylko 
utylizuje zwierzęce odchody powsta-



„Stanęliśmy przed wyzwaniem wsparcia 
współpracy lokalnej i zaproponowania 
technologii, które zmniejszą konflikty”.

jące tam w ogromnych 
ilościach, ale także może 
dostarczyć gminie tanią 
energię w wystarcza-
jących ilościach. Towa-
rzyszącymi działaniami 
było wykonanie szeregu 
pomiarów i użycie sensorów, które 
udowadniają uciążliwość życia w są-
siedztwie przedsiębiorstw hodowla-
nych, projekt aplikacji do sortowania 
śmierci i kilka innych zagadnień. Jed-
nak działaniem skupionym bardziej 
na kwestiach relacji w społeczności 
lokalnej, który uważam za kluczowy, 
jest projekt gry planszowej nakłania-
jącej do współpracy. 

Gra planszowa! Słucham z jeszcze 
większą ciekawością! 

Wymyśliliśmy grę planszową, która 
na podstawie uproszczonej mapy Żu-
romina pozwala uczestnikom wcielić 
się w różne role: mieszkańca, przed-
stawiciela władzy, urzędnika albo 
przedstawiciela firmy, biznesmena. 
Reguły są bardzo specyficznie usta-
lone. Jeżeli każdy próbuje grać tylko 
na swoje konto, to efekt jest taki, że 
nikt nie wygrywa – tak z reguły dzieje 
się w pierwszej rozgrywce. W dru-
giej i w kolejnych zaczynają się pró-
by wchodzenia w sojusze. Generalnie 
najlepiej jest wtedy, kiedy wszyscy 
dogadują się ze sobą. Zasady tej gry 
mogą brzmieć banalnie, bo są opisa-
ne bardzo prostym językiem, ale zo-
stały oparte na poważnych i realnie 
działających modelach biznesowych. 
Mimo to gra ma rozrywkowy charak-
ter, są tam śmieszne teksty i rysunki, 

a jednocześnie ma swój przekaz: jak 
będziecie ze sobą współpracować, to 
każdemu się poprawi. 

Jak przygotowywaliście Państwo tę 
grę? 

Podstawowa wersja gry, ze względu 
na możliwość szerokiego wykorzysta-
nia tej specyficznej „serious game”, 
jest dostępna w postaci analogowej 
planszy, jednak opracowaliśmy także 
prototyp cyfrowy wykorzystujący sil-
nik gry City Skylines bazujący na sil-
niku gier Unity. W nim utworzyliśmy 
trójwymiarowe, wierne odzwiercie-
dlenie gminy Żuromin – każdy budy-
nek, każda ścieżka, każda farma jest 
tam ukazana w trzech wymiarach. 
Napisaliśmy też dodatkowy moduł do 
tej gry, który umożliwia postawienie 
biogazowni i testowanie, co się wy-
darzy, np. jak zmienia się zanieczysz-
czenie powietrza, produkcja energii 
i mnóstwo innych rzeczy. Na koniec 
przeprowadziliśmy szereg testów 
z mieszkańcami – w szkołach, w urzę-
dzie, w klubie seniora, dzięki czemu 
dostosowaliśmy grę do szerokiej gru-
py odbiorców. Z testów wynika, że za-
równo mechanika, jak i przekaz gry 
działają zgodnie z planem. Gra była 
testowana również w Warszawie, na 
grupie nie znającej lokalnych proble-
mów Żuromina, w planach mamy tak-
że testy gry w języku angielskim na 



„Społeczna odpowiedzialność nauki w moim 
przekonaniu to współpraca interdyscyplinar-
na. Jeśli chcemy rozwiązywać jakiekolwiek 
problemy społeczne z wykorzystaniem na-
rzędzi, szeroko mówiąc, technologicznych, 
to wymaga to przede wszystkim tego, żeby 
dobrze rozumieć problemy, procesy społecz-
ne, żeby móc w sensowny sposób zareagować 
na to technologicznie”.

Łotwie, aby zbadać jej odbiór w innym 
kręgu kulturowym. 

Rozumiem, że w założeniu gra może 
mieć uniwersalny charakter. 

Tak, ma w sobie potencjał, aby uogól-
nić ją do innych problemów, nawet 
bardziej abstrakcyjnych, ale na-
dal możliwych do rozwiązania przy 
współpracy w trójkącie społeczność 
lokalna – władza – biznes. 

Staramy się także uchwycić perspek-
tywy na przyszłość – jakie ma Pan 
refleksje ze swojej pracy naukowej, 
które odnoszą się do kilku następ-
nych dekad? 

Mogę powiedzieć o perspektywach 
na znacznie dłuższy okres, dotyczą-
cy wręcz wnuków naszych wnuków 
– wiąże się to z projektem teoretycz-
nego opracowania procesu teratrans-
formacji Marsa. Wydaje się, że w per-
spektywie dalekiej przyszłości będą 
możliwe próby kolonizacji Czerwonej 
Planety. Stoją nam na przeszkodzie 
warunki życiowe: atmosfera Mar-

sa jest stukrotnie rzadsza niż Ziemi, 
temperatura średnioroczna jest tam 
o 60° niższa, grawitacja niższa trzy-
krotnie, a pole magnetyczne jest śla-
dowe. Żeby w ogóle można było my-
śleć o tym, by móc funkcjonować tam 
w jakichkolwiek warunkach, np. pod 
wybudowaną kopułą, trzeba dopro-
wadzić do procesu ogrzania i zmia-
ny składu atmosferycznego, a także 
znaczącego podniesienia ciśnienia. 
Zajmujemy się tym zagadnieniem od 
strony modelowej, rozwijając trzy 
interesujące scenariusze. Rozważa-
my dogrzanie południowej półkuli 
pokrytej lodem za pomocą zwier-
ciadeł umieszczonych na pułapie sa-
telitarnym. Drugą rozważaną opcją 
jest budowa fabryki gazów hipercie-
plarnianych. Trzecią – można powie-
dzieć, że to brzmi jak science-fiction 
– ściągnięcie asteroidy z pasa między 
Marsem a Jowiszem, o dużej zawar-
tości amoniaku, która po zderzeniu 
zmieniłaby skład atmosfery i dogrza-
ła planetę. Te rozważane modele 
kodujemy i testujemy przy różnych 
parametrach. Współpraca jest bar-

dzo interdyscyplinar-
na – konsultujemy to ze 
specjalistami z zakresu 
informatyki, Zespołem 
Marsjańskim Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, 
specjalistami od astro-
nomii i geomorfologii 
z Wydziału Geografii UW 
oraz Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza, a także 
profesorem Włodkiem 
Kofmanem, fizykiem 
i astronomem od lat zaj-



mującym się badaniami marsjańskimi 
w Institut de Planétologie et d’Astro-
physique w Grenoble oraz profeso-
rem Chrisem McKay’em z NASA Ames 
Research Center, planetologiem, któ-
ry wspiera nas w odpowiedzialnym 
rozważeniu tego, jak nie zaburzyć 
w nieodwracalny sposób procesów 
życia biologicznego przeniesionego 
na inną planetę. 

Nie zaprzeczę, brzmi jak science-fic-
tion! 

Jednak ma to związek ze społeczną 
odpowiedzialnością nauki, może nie 
dla naszego pokolenia, ale w bardzo 
dalekosiężnej perspektywie i w po-
czuciu odpowiedzialności za kolejne 
pokolenia. Jest w tym również taka 
idea, że warto myśleć o tym, żeby-
śmy jako gatunek mieli gdzieś tam 
w przestrzeni kosmicznej drugi dom. 
Eksploracja kosmosu już się zaczęła 
i skoro są planowane loty załogowe, 
to dalsze poszerzanie naszych ho-
ryzontów jest nieuniknione. A jeśli 
mamy z tyłu głowy niepokój o stan 
naszej planety, to dla przyszłych po-
koleń alternatywne miejsce zamiesz-
kania może nie być już mrzonką, ale 
realną potrzebą. 

Podsumowując te ciekawe i niezwy-
kle różnorodne projekty, o których 
Pan opowiedział, to jak określiłby 
Pan rolę naukowca w kontekście 
społecznej odpowiedzialności nauki? 

Społeczna odpowiedzialność nauki 
w moim przekonaniu to współpraca 
interdyscyplinarna. Jeśli chcemy roz-

wiązywać jakiekolwiek problemy 
społeczne z wykorzystaniem na-
rzędzi, szeroko mówiąc, techno-
logicznych, to wymaga to przede 
wszystkim tego, żeby dobrze rozu-
mieć problemy, procesy społeczne, 
żeby móc w sensowny sposób zare-
agować na to technologicznie. A to 
oznacza, że oprócz szeroko rozwi-
niętej współpracy technologicz-
nej, skupionej wokół wielu dziedzin 
nauki, potrzebna jest także współ-
praca z ludźmi, którzy zajmują się 
stosowanymi naukami społecznymi, 
socjologią albo wręcz filozofią. Tak 
kompleksowe zespoły naprawdę 
mogą wspierać zmiany w naszej 
rzeczywistości społecznej.  

Rozmowę przeprowadziła:  
Ewa Bichta (DBA CZIiTT PW) 



NIE MA PRZYSZŁOŚCI BEZ INNOWACJI

O zarządzaniu innowacjami odpowiada  
dr hab. Agnieszka Skala, prof. Uczelni

Na dobry początek chciałabym poprosić 
Panią o określenie dyscypliny, którą się 
Pani zajmuje i obszaru swoich badań 
i zainteresowań. 

Zajmuję się dyscypliną nauk o zarzą-
dzaniu i jakości, naukami społecznymi, 
a działam w poddyscyplinie przedsiębior-
czości i zarządzania innowacjami. Zajmu-
ję się głównie startupami, rozumianymi 
jako innowacyjne przedsięwzięcia wyko-
rzystujące zaawansowane technologie 
oraz ich modelami biznesowymi i komer-
cjalizacją.

Jak znalazła się Pani w miejscu, w któ-
rym jest teraz? Czy mogłaby Pani opo-
wiedzieć o przebiegu swojej kariery?

Oj, nie wiem czy my mamy tyle czasu! 
Przeszłam dosyć nietypową ścieżkę.  
Jestem absolwentką zarządzania i mar-



ketingu po SGH, więc moimi pierw-
szymi miejscami pracy po studiach 
były agencje marketingowe. Szybko 
zrozumiałam, że to nie jest dla mnie. 
Kiedy dostałam pracę w instytucie 
badawczym, zajęłam się badaniem 
zrównoważonego rozwoju w kontek-
ście sektora transportu. Ekonomi-
ka transportu była jednym z moich 
pierwszych obszarów kompetencji. 
W międzyczasie skończyłam studia 
podyplomowe na UW dotyczące in-
tegracji europejskiej i mechanizmu fi-
nansowania ze środków funduszy eu-
ropejskich. Po tych studiach podjęłam 
pracę w Ministerstwie Infrastruktury, 
gdzie zajmowałam się wdrażaniem 
pierwszych projektów unijnych prze-
znaczonych na rozwój infrastruktury 
transportowej w Polsce.

Kilka lat później zaczęłam uczyć eko-
nomiki transportu na Wydziale Trans-
portu PW. Mój szef, prof. Krzysztof 
Zboiński przedstawił mi bardzo cie-
kawą i, jak się okazało, dalekosiężną 
w skutkach, ofertę profesora Jerzego 
Cieślika z ALK, który tworzył właśnie 
zespół wykładowców przedsiębior-
czości na uczelniach nieekonomicz-
nych. Członkowie grupy mieli pro-
wadzić zajęcia z przedsiębiorczości 
technologicznej właśnie w takich 
placówkach. Zainteresowało mnie to 
a, mówiąc nieskromnie, idealnie się 
nadawałam do tej roli. Byłam ekono-
mistką na Politechnice - w zasadzie 
lepiej być nie może. W ten sposób 
moja specjalizacja z transportu za-
częła się przechylać w stronę przed-
siębiorczości. 

Przy pomocy prof. J. Cieślika po-
zyskałam środki UE z Minister-
stwa Nauki na uruchomienie zajęć 
z przedsiębiorczości na całej Poli-
technice. Kierowałam tym projek-
tem przez ponad dwa lata. Wtedy 
również zetknęłam się z tematem 
innowacyjnych startupów i wsiąkać 
w ich świat. To były zupełne począt-
ki, fantastyczna energia i atmosfe-
ra. 

Mniej więcej w tym samym czasie, 
razem z Wydziałem Zarządzania 
PW prowadziłam pierwsze badania 
nad przedsiębiorczością zaawan-
sowanej techniki (tzw. high-tech).  
We współpracy z utworzoną 
w 2015 r. fundacją Startup Po-
land udało mi również się zainicjo-
wać badania startupów w Polsce.  
Na tym budowałam swój dorobek 
naukowy, dzięki któremu zrobiłam 
habilitację, a potem zostałam pro-
fesorem uczelni. 

To faktycznie złożona historia.

To prawda, jednak efekty przebycia 
tej nietypowej ścieżki są korzyst-
ne. Udało mi się zgromadzić dość 
nietypowe dla naukowca zasoby – 
zwłaszcza kontakty i doświadcze-
nie, których nie miałabym, gdybym 
prowadziła klasyczną działalność 
naukową.  

Wspominała Pani, że dołączała do 
świata startupów, gdy ten dopiero 
się rozwijał, gdy była to dość nowa 
dziedzina. Co było impulsem, by 
uznać “tak, to jest ten temat, któ-
rym chciałabym się zająć”?  



 Jak mawiał Ludwik Pasteur: “szczę-
ście sprzyja umysłom przygotowa-
nym”. Choć zajęłam się tym tema-
tem w dużej mierze z przypadku, 
przedsiębiorczość nie była dla mnie 
wtedy tematem zupełnie nieznanym.  
Po prostu w porę dostrzegłam obie-
cujący obszar badawczy, który wy-
korzystałam naukowo dzięki sporej 
pracy i zaangażowaniu, jakie zainwe-
stowałam we wniknięcie w powsta-
jący wtedy ekosystem startupowy. 
Ten ekosystem tworzył się na mo-
ich oczach, co było bardzo ciekawe 
i przy czym pracowali absolutnie fan-
tastyczni ludzie. Stało się jasne, że za 
chwilę wiedza z tego zakresu będzie 
potrzebna, więc pojawia się szansa  
na wypełnienie niszy zarówno nauko-
wej, jak i dydaktycznej.

Czyli o sukcesie zaważyło szybkie  
dostrzeganie możliwości w szczęśli-
wych zbiegach okoliczności. 

Z którego osiągnięcia jest Pani naj-
bardziej dumna? 

Na pewno jestem dumna z mojej 
książki, która wyszła w wydawnic-
twie Palgrave-Macmillan-Springer. 
Cieszy mnie każde jej nowe cytowa-
nie i widzę, że te cytowania narastają 
– i to jest miłe uczucie, bo napisałam 
coś potrzebnego. Z drugiej strony 
cieszę się, że udało mi się uzyskać 
synergię działań w moim życiu za-
wodowym. Robię różne rzeczy, które 
wzmacniają się nawzajem. Prowadzę 
szkolenia, warsztaty, dzięki którym 
jestem lepszym naukowcem i lep-
szym dydaktykiem. Moja dydaktyka 
również pomaga mi w definiowaniu 

i strukturalizowaniu wiedzy. Moja 
studia naukowe polepszają mnie jako 
dydaktyka i szkoleniowca. Praca przy 
projektach na uczelni czy na zlece-
nie firm stawia kolejne wyzwania, 
na które poszukujemy nowych roz-
wiązań. W pracy z przedsiębiorcami 
pomagam tworzyć i wychwytywać 
innowacje, pobudzać wewnętrzną 
przedsiębiorczość, co również sta-
nowi dla mnie nowy materiał nauko-
wy. W efekcie to wszystko się zazębia 
i wzajemnie uzupełnia, a przy tym nie 
jest nudno. I to mnie bardzo cieszy.  

Z jakimi grupami ma Pani najczęstszy 
kontakt w swojej pracy zawodowej? 
Do kogo skierowane są prowadzone 
przez Panią szkolenia? 

 Różnie. Najczęściej są to już wyselek-
cjonowane osoby, czyli albo słucha-
cze studiów podyplomowych ukie-
runkowanych na przedsiębiorczość  
i na innowacje, albo np. uczestnicy in-
kubatorów lub akceleratorów przed-
siębiorczości, czyli osoby, które już 
myślą o startupach lub je tworzą i są 
już w pewnym stopniu częścią eko-
systemu. Ostatnio prowadziłam zaję-
cia dla uczniów ósmych klas w szkole 
podstawowej. 

Jestem bardzo ciekawa, w jaki spo-
sób przyjmowały Pani zajęcia dzieci 
w ósmej klasie. 

To nie były moje pierwsze zajęcia  
dla dzieci. Kilka lat temu prowadzi-
łam podobne w ramach Uniwersyte-
tu Dzieci - uczestnicy mieli ok. 12-13 
lat. Muszę przyznać, że to były naj-
bardziej wymagające zajęcia, jakie 



„W swojej pracy staram się wpłynąć na 
myślenie ludzi, bo innowacyjność jest 
stanem ducha, podobnie zresztą jak 
przedsiębiorczość. Potrzebujemy ludzi 
proaktywnych, którzy nie boją się zmiany  
i umieją myśleć nieszablonowo, a tego 
właśnie uczy przedsiębiorczość, innowacje  
i startupy”.

kiedykolwiek przyszło 
mi prowadzić! Jestem 
przekonana, że zajęcia 
z przedsiębiorczości 
i innowacyjności po-
winny się rozpoczy-
nać już na tym etapie 
kształcenia, od szkoły 
podstawowej właśnie, 
a może nawet wcześniej.  
I na pewno w innym try-
bie, niż ma to miejsce 
obecnie, oczywiście mam świado-
mość, że zdarzają się znakomite wy-
jątki od tej smutnej reguły.  

Czy mogłaby Pani powiedzieć,  
w jakich obszarach startupy i roz-
wój innowacyjnych organizacji mogą 
przyczynić się do rozwiązywania 
problemów zwykłego człowieka? 
Gdzie każdy z nas może zobaczyć 
wpływ działań z tego zakresu i od-
czuć, że zmieniają rzeczywistość?  

Moja następna książka będzie skupiać 
się na wyjaśnieniu mitów dotyczących 
startupów. Błędnych przekonań zwią-
zanych ze startupami jest wiele i one 
często powodują, że, po pierwsze, 
potencjalnie świetni przedsiębiorcy 
w ogóle nie podejmują tego wyzwa-
nia, a po drugie, ich ciężka praca nie 
daje wystarczająco dobrych efektów. 

Dzięki temu, że na podstawie badań 
dostarczamy fakty o startupach, róż-
ne instytucje publiczne i prywatne 
mogą lepiej konstruować narzędzia 
wsparcia dla startupów i szerzej  
- dla tych, którzy chcą być bardziej 
innowacyjni. 

Dlaczego uważam, że to jest waż-
ne?

Ponieważ Polska jest mało inno-
wacyjną gospodarką, której prze-
waga konkurencyjna jest wciąż 
w dużej mierze oparta na niskich 
kosztach siły roboczej. Co trzecia 
firma w ogóle myśli o jakichś in-
nowacjach. Propagacja podejścia 
startupowego i zarządzania inno-
wacjami jest sposobem na to, żeby 
przestać mówić o potrzebie roz-
woju i o innowacjach, a faktycznie 
tworzyć i wdrażać konkurencyjne 
rozwiązania. Długoterminowo, nasz 
wysiłek badawczy przełoży się na 
stworzenie lepszych miejsc pracy. 
Kolejne pokolenia nie będą musiały 
szukać wyzwań, możliwości rozwo-
ju i utrzymania za granicą - będą je 
miały na miejscu.

W swojej pracy staram się też wpły-
nąć na myślenie ludzi, bo innowa-
cyjność jest stanem ducha, podob-
nie zresztą jak przedsiębiorczość. 
Potrzebujemy ludzi proaktywnych, 
którzy nie boją się zmiany i umie-
ją myśleć nieszablonowo, a tego 



właśnie uczy przedsiębiorczość, in-
nowacje i startupy. Ci ludzie będą nie 
tylko lepszymi przedsiębiorcami, ale 
i lepszymi pracownikami. Nie tylko 
w firmach, ale i w szkołach, urzędach 
i służbach. 

Mówi Pani o pomocy w zwiększaniu 
innowacyjności poszczególnych firm 
i instytucji. W ramach jakich dziedzin 
działają zazwyczaj te jednostki? 

Tutaj w zasadzie nie ma ograniczeń. 
Pracowałam dotychczas i z wydaw-
nictwem, i z firmą branży metalowej, 
i z instytutem badawczym o rozbu-
dowanej infrastrukturze i kompe-
tencjach - więc nie zwracam dużej 
uwagi, kto chce być innowacyjną or-
ganizacją. Uważam po prostu, że każ-
dy może być.  Nie ma znaczenia, z ja-
kim typem organizacji współpracuję 
- to może być piekarnia, blacharnia, 
ale i zupełnie inny podmiot.

Rozumiem, że Pani rolą we współ-

pracy z firmami, które chcą być in-
nowacyjne, jest przedstawienie im 
możliwości - modeli, które mogłyby 
wykorzystać, by osiągnąć ten cel.   

 W pracy z organizacjami, które chcą 
być innowacyjne, pomagam tak wyko-
rzystać ich zasoby, żeby były bardziej 

zorientowane na innowacje, niż do 
tej pory. Procesy, które wspieram, są 
wciąż mało powszechne. Tradycyjnie, 
wiele firm uważa, że wystarczy posta-
wić w recepcji „magiczną” skrzynkę 
na pomysły racjonalizatorskie, i po 
kłopocie. Korporacje radzą sobie z te-
matem innowacji bo maja na to środ-
ki. Ale polskie małe i średnie przedsię-
biorstwa dopiero zaczynają rozumieć, 
że innowacje to coś, czego potrzebują 
i o czym muszą się wiele dowiedzieć. 
Niestety to nie jest temat na weeken-
dowe szkolenie. To kwestia systema-
tycznego rozwoju wiedzy i umiejętno-
ści, a czasem przeorganizowania czy 
wręcz redefinicji wizji całej firmy.

W jaki sposób pomaga Pani właśnie 
tym firmom z sektora MŚP? Czy 
mogą zgłosić się bezpośrednio do 
Pani? 

Moja działalność odbywa się na przy-
kład za pośrednictwem Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, która 

uruchamia szereg progra-
mów wsparcia dla firm. 

Natomiast startupy same 
do mnie przychodzą, 
albo również za pośred-
nictwem programów 
inkubacyjnych lub akce-
leracyjnych, z którymi 
współpracuję.  

 Gdy startupy same się do Pani zgła-
szają, wiedzą mniej więcej, jakie mają 
potrzeby i na czym chciałyby się sku-
pić, czy może błądzą po omacku? 

Przeważnie myślą, że wiedzą. W rze-
czywistości jest różnie. To jednak 

„Dziś naukowcy są od tego, żeby promować 
prawdę. W dobie fake newsów i traktowania 
niesprawdzonych źródeł informacji jako 
wiarygodnych, ta rola jest kolosalna”.



zależy od ich doświadczenia i wielu 
innych czynników. Czasami zgłasza-
ją się do mnie z polecenia. Eksperci, 
mentorzy z tego środowiska znają się 
wzajemnie i zdarza się, że podsyłamy 
sobie startupy, bo wiemy, że ktoś ich 
lepiej zmentoruje w jakiejś kwestii – 
wtedy taki startup raczej wie, dlacze-
go się u mnie pojawił.

Gdzie kończy się Pani rola w tym 
procesie pomagania firmom? Gdy 
organizacje czują się pewnie, a ich 
działania są wystarczająco innowa-
cyjne? 

Jeszcze nigdy nie osiągnęłam tego 
etapu. Bardzo życzyłabym sobie, żeby 
móc dłużej towarzyszyć tym firmom, 
ale niestety to tak nie wygląda. Mam 
takie organizacje, które podtrzymują 
ze mną kontakt po zakończeniu pra-
cy w ramach programu i kontynuują 
współpracę - to jest super. Ale znam 
też takie, które po prostu idą dalej 
i nie wiem, co się z nimi dzieje. 

Gdyby miała Pani oszacować, ile firm 
jednocześnie ma Pani pod opieką, 
jaką liczbę by Pani podała? 

Trudno powiedzieć, bo to dość dyna-
miczny proces. Ten rynek dopiero się 
tworzy, więc liczba podejmowanych 
prac wrasta. Powiedzmy, że w danym 
momencie mogę mieć kontakt z mniej 
więcej  pięcioma firmami.  

To nakreśla dynamikę tej współpra-
cy. Co Pani zdaniem sprawia, że ten 
rynek w Polsce się dopiero rozwija, 
tworzy? Co wcześniej stało na prze-
szkodzie pójściu w stronę innowa-
cyjnych działań? 

Edukacja.  

Ma Pani na myśli edukację przed-
siębiorców, którzy wchodzili na 
rynek i prowadzili swoje firmy “po 
staremu”, ignorując zmieniające 
się realia? 

Też. Polska stoi firmami rodzinnymi. 
W dużej części są to mikro- i małe 
firmy zakładane w latach 90., czyli 
w zupełnie innym świecie, w innych 
warunkach. Ich założyciele powo-
li odchodzą i brakuje sukcesorów. 
O wykwalifikowaną kadrę jest trud-
no, zwłaszcza poza dużymi ośrod-
kami miejskimi. Zdarza się, że fir-
my funkcjonują na zasadzie: lepsze 
wrogiem dobrego. A potem coś 
zaburza ich kruchą równowagę: 
przychodzi pandemia, wycofuje się 
główny klient albo kluczowy pra-
cownik. Wtedy pojawia się problem. 

Ciężko się wtedy odnaleźć, skoro 
firma od dawna funkcjonuje w do-
kładnie ten sam sposób.  

Dlatego tak podkreślam rolę edu-
kacji. Nie jesteśmy uczeni poszuki-
wania nowych rozwiązań. Porażkę 
w naszej kulturze, zwłaszcza bizne-
sowej, nadal postrzega się jako wy-
rok, a nie okazję do nauki. Trudno 
zmienić to podejście. To postawy, 
których jesteśmy uczeni przez lata 
w szkole i nie zależy się ludziom dzi-
wić, że mają z tym problem. 

Powiedziała Pani, że pokolenie 
obecnych nastolatków jest tą gru-
pą, na którą czeka się na uczel-
niach, bo jego przedstawiciele 



mają już zaszczepione w sobie to in-
nowacyjne podejście, tę chęć rozwo-
ju i poszukiwania nowych rozwiązań. 
Jak ocenia Pani nastawienie do tych 
zagadnień u osób, które w tej chwi-
li są na uczelni, bądź wyszły z niej 
stosunkowo niedawno. To właśnie 
oni wchodzą na rynek pracy i mają 
szansę coś zmienić. Czy widzi Pani 
jakąś zmianę na przestrzeni lat? 

Jestem optymistką z natury, więc 
uważam, że jest coraz lepiej. Obecni 
studenci stanowią wyzwanie i mają 
w sobie ogromny potencjał. Pozo-
staje kwestia zapewnienia warunków 
, by wystarczająco wcześnie nasią-
kli tą wiedzą. W ogóle nie chodzi mi 
o to, żeby ludzie od razu po ukoń-
czeniu studiów zakładali startupy. 
Sama udowodniłam w badaniach,  
że startupy zakładane przez bardzo 
młodych ludzi wyjątkowo rzadko od-
noszą sukces. Zależy mi na tym, żeby 
ludzie mieli z tyłu głowy to, że mają 
taką opcję, żeby wiedzieli, kogo zapy-
tać i gdzie się zwrócić, jeżeli wpadną 
na jakiś pomysł. Albo, żeby byli inno-
wacyjnymi pracownikami, bo takich 
też nam potrzeba - nie każdy musi 
być przedsiębiorcą.  

Oczywiście. A czy jest Pani w stanie 
określić, co mogło by sprawić, żeby 
innowacyjność zaczęła się częściej 
pojawiać w poważnych dyskusjach i, 
jak Pani wspomniała, żeby ten rynek 
zaczął się naprawdę rozwijać? 

Ten temat dopada nas już chyba 
z każdej strony. Powstają rankingi in-
nowacyjności, takie jak Global Inno-
vation Index czy Europe Innovation 

Scoreboard. Polska wypada w nich 
niezbyt imponująco i niewiele się  
to zmienia. Jeżeli nie będziemy wy-
starczająco innowacyjni, to będziemy 
skazani na rynkową (i nie tylko) izola-
cję i na drenaż mózgów. 

Polska stoi handlem wewnętrznym. 
To, że jesteśmy ogromnym ryn-
kiem, wciąż jest potężnym motorem 
wzrostu, ale to też nie będzie trwało 
wiecznie, zwłaszcza w perspektywie 
depopulacji, starzenia się społeczeń-
stwa i innych procesów, których nie 
zatrzymamy. 

Mówiła Pani, że jest optymistką, więc 
zapytam, czy poza nadrabianiem 
zaległości, dostrzega Pani również 
możliwości wyróżnienia się? 

Niestety, zauważam wśród startu-
pów tendencję do rozwarstwiania.  
Widoczne są startupy całkowicie 
zbieżne z globalnym rozwojem, gdzie 
nie ustępujemy niczym konkurencji 
z najlepszych rynków. Ale mamy cał-
kiem spory peleton maruderów. 

Oczywiście rozumiem inwestowanie 
w lokomotywy wzrostu i popieram 
to działanie, natomiast uważam, że 
można robić więcej, by wspomagać 
też rozwój pozostałych startupów 
i widzę w tym sens. Wiem, że to dużo 
trudniejsze i mniej spektakularne 
zadanie, ale to konieczne, jeśli chce-
my się rozwijać w miarę równomier-
nie, także w sensie geograficznym.  
Edukacja to ponownie słowo – klucz.

Jaką rolę w społeczeństwie odgrywa 
Pani zdaniem naukowiec?  



Dziś naukowcy są od tego, żeby pro-
mować prawdę. W dobie fake new-
sów i traktowania niesprawdzonych 
źródeł informacji jako wiarygodnych,  
ta rola jest kolosalna. Muszę przy-
znać, że nie spodziewałam się, że 
problem fake’ów urośnie tak bardzo. 
Wydaje mi się, że możemy  przeciw-
działać dezinformacji przez popu-
laryzowanie i tłumaczenie rzetelno-
ści metod naukowych, promowanie 
współpracy naukowców z biznesem, 
z mediami, ze szkołami. Powinno się 
uczyć dzieci docierania do źródeł, 
weryfikacji danych, krytycznego my-
ślenia - tego mamy zdecydowanie  
za mało. 

W dzisiejszych czasach to szczegól-
nie istotne umiejętności. Jak widzi 
Pani przyszłość Pani dyscypliny i Pani 
obszaru zainteresowań? Co może się 
zmienić w ciągu najbliższych 10 lat?  

W wersji optymistycznej, spodzie-
wam się zmiany w podejściu do zarzą-
dzania. W Polsce powszechnie uważa 
się, że zarządzaniem może zajmować 
się każdy - że lekarz będzie najle-
piej zarządzał szpitalem, wynalazca 
ośrodkiem badawczo-rozwojowym, 
a profesor uczelnią... Ale w rzeczy-
wistości niekoniecznie tak jest, choć 
bywa. Mój znakomity kolega, prof. 
Dariusz Jemielniak z ALK, napisał ja-
kiś czas temu artykuł, w którym wy-
punktował błędy w sztuce zarządza-
nia komunikacją o obostrzeniach, 
popełnione przez rząd podczas któ-
rejś z pierwszych fal pandemii. Błędy, 
które wskazał, są dość podstawowe 
- wynikają właśnie z lekceważącego 
podejścia do wiedzy i umiejętności 
zarządzania, które, jak się czasem 

mówi w nauce, są sztuką. Chętnie 
zatrudniamy doświadczonego sto-
larza czy kafelkarza, a zarządzanie 
organizacją czy projektem jesteśmy 
gotowi powierzyć osobom zupełnie 
niewykwalifikowanym.

Czy uważa Pani, że w najbliższych 
latach to podejście może się zmie-
nić?  

Musi się zmienić. Nie widzę innego 
wyjścia, choćby ze względu na wy-
mianę generacyjną. Każdy kolejny 
projekt, w którym ktoś przekonuje 
się, że musi umieć zarządzać ze-
społem, stworzyć strategię, model 
operacyjny, musi się jakoś komuni-
kować z klientem, kontrahentem, 
z dostawcą, czy z szefem, przybliża 
nas do osiągnięcia tego celu. Drob-
ne cegiełki, które budują świado-
mość w zakresie zarządzania i od-
syłają do lamusa postawy typu: “ja 
tu jestem dyrektorem, niech nikt ze 
mną nie dyskutuje”.

Coraz więcej ludzi wyjeżdża  
za granicę. Część z nich wraca, 
mając już zupełnie  inne oczekiwa-
nia, wymagania i standardy. Idzie 
nowe – oby jak najbardziej innowa-
cyjne i przedsiębiorcze!

Rozmowę przeprowadziła:  
Gabriela Hołdanowicz  

(DBA CZIiTT PW)

 



MIKRO-KAPSUŁKI W ASFALCIE

O inteligentnej nawierzchni, która sama się naprawia, 
opowiada dr hab. inż. Michał Sarnowski

Nazwa Pana projektu pokazuje cały pro-
ces badawczy: nie tylko wypracowują 
Państwo technologię, ale też prowadzą 
wszystkie niezbędne prace dotyczące 
tego, żeby ją faktycznie wdrożyć. 

Tak, „Opracowanie i  wdrożenie inno-
wacyjnej technologii asfaltowych na-
wierzchni samonaprawialnych o wysokiej 
trwałości”. Jest długa nazwa, ale musi być 
ten element: opracowanie, wdrożenie, in-
nowacyjne i to są te słowa klucze. Badania 
są realizowane w Zakładzie Technologii 
Budowy Dróg działającym na Wydziale 
Inżynierii Lądowej PW w  ramach Pro-
gramu Operacyjnego NCBR Inteligentny 
Rozwój, konkurs: Szybka Ścieżka . Wdro-
żenie, to  teraz podstawa każdego pro-
jektu naukowego, nie tylko dotyczącego 
techniki, ale czasem nawet z  zakresu 
nauk humanistycznych. Pewnie nie do-
tyczy to wszystkich rodzajów nauk, ale 
dyscyplina inżynieria lądowa i transport 
wybitnie wymaga elementów wdrożenia.  



MIKRO-KAPSUŁKI W ASFALCIE
Co to znaczy, że coś jest naprawdę 
samonaprawialne? Jak powierzchnia 
może być samo naprawialna? Proszę 
mi o tym opowiedzieć. 

Może powinniśmy zacząć od tego, 
że ludzie, jako istoty żywe, podob-
nie jak zwierzęta, a  także rośliny, 
mamy zdolność do samoleczenia ran. 
Na przykład drzewa mają warstwę, 
która odpowiada za samoleczenie 
uszkodzeń - kambium: rany są zale-
wane i po jakimś czasie może nawet 
nie być widać po nich śladów. W tech-
nice również istnieją materiały, które 
mają taką zdolność. Ja zajmuję się na-
wierzchniami, przede wszystkim as-
faltowymi, czyli tymi, których jest na 
świecie mniej więcej 95%. Są oczywi-
ście stosowane asfalty naturalne, ale 
główna część to asfalty produkowanie 
z ropy naftowej w rafineriach, które 
wymagają ciągłego doskonalenia.  

Asfalt jako materiał, sam w sobie ma 
zdolność do samoleczenia. Na przy-
kład kiedy latem wzrośnie temperatu-
ra to pęknięcia mogą się same zaskle-
pić. Można powiedzieć, że to materiał 
inteligentny, skoro sam w  pewnym 
stopniu jest w  stanie się naprawić. 
Natomiast nie do końca nim jest, bo 
gdyby w pełni był w stanie naprawić 
się sam, to nie mielibyśmy popęka-
nych nawierzchni, a niestety mamy. 
W związku z czym, chcemy mu po-
móc w tym samoleczeniu.   

Rozumiem, że w projekcie opraco-
waliście państwo metodę wspiera-
jącą to samonaprawianie. Na czym 
to polega w praktyce? 

Jesteśmy na etapie badań labora-
toryjnych. Nie rozpoczął się jesz-
cze etap wdrożenia, a dopiero po 
szczęśliwym przejściu tego etapu, 
będziemy mogli mówić pełnopraw-
nie, że opracowaliśmy tę technolo-
gię.  

Mamy coś na wzór stosowanych 
w medycynie leków w formie kap-
sułki, w której zamknięty jest lek, 
substancja naprawcza. Po jej po-
łknięciu, kapsułka rozpuszcza się 
w żołądku i lek jest uwalniany. Taka 
sama idea jest zastosowana tutaj 
w przypadku nawierzchni asfalto-
wych. Opracowaliśmy bardzo ma-
lutkie mikro-kapsułki, które mają 
wielkość do około 150 mikrome-
trów. To są maleństwa przypomina-
jące swoją wielkością drobno mielo-
ną sól, właściwie puder. W kapsułce 
zawarta jest substancja pochodze-
nia roślinnego, opracowana przez 
nas w innym celu kilka lat wcześniej. 
Okazało się, że oddziaływanie tego 
środka na ścianki mikrorysy, która 
pojawia się w nawierzchni pomaga 
w zasklepieniu, zaleczeniu tego mi-
kropęknięcia.  

Mówimy o mikropęknięciach, któ-
rych nie widać gołym okiem. Do-
piero z  czasem, jeżeli mikrorysa 
nie zostanie zaleczona, powsta-
ją widoczne pęknięcia o  różnych 
formach: poprzeczne, podłużne, 
czasem w  formie pajęczyny albo 
przypominające skórę aligatora. 
W przypadku wielokrotnych obcią-
żeń od tirów powstają tzw. obcią-
żenia zmęczeniowe nawierzchni: 



naprężenia rozciągające wewnątrz 
nawierzchni mogą powodować po-
wstawanie mikrorys. Natomiast, jeśli 
wewnątrz asfaltu będą mikro-kapsuł-
ki, powstająca mikrorysa je rozerwie, 
przez co wyleje się z nich środek na-
prawczy. Mikrorysa albo się zaskle-
pi albo zostanie opóźnione jej roz-
przestrzenianie się. W efekcie, sama 
nawierzchnia ulegnie zniszczeniom 
znacznie później.  

Jak materiał jest podatny na takie mi-
krorysy, to my go raczej nie uratuje-
my całkowicie, ale jeśli byśmy opóźnili 
o kilka lat powstanie tych zniszczeń, 
no to mamy wielki zysk w skali spo-
łecznej.  

Czyżby rzadsze remonty dróg zwią-
zane z naprawą nawierzchni?  

Tak, bo taka nawierzchnia będzie 
później remontowana. Naprawa dro-
gi to jest zawsze wielkie obciążenie 
społeczne. Umiemy to już liczyć: ja-
kie są koszty społeczne, gdy drogę 
naprawia się np. nie co 5 lat tylko co 
6 lat. I okazuje się, że warto walczyć 
o każdy rok. 

Jak dużą cierpliwość mają te kapsuł-
ki? Rozumiem, że kapsułka pęka jed-
norazowo w danym miejscu i potem 
mogą pękać inne kapsułki w innych 
miejscach. Co jeżeli asfalt będzie pę-
kał konsekwentnie w jednym i tym 
samym miejscu? Czy badają Państwo 
żywotność tego materiału, po jakim 
czasie kapsułki już przestaną poma-
gać? 

Tak, oczywiście, jeśli w danej mikrory-
sie zadziałały kapsułki, to efektywność 
samonaprawcza w przypadku kolejnej 
mikrorysy w tamtym rejonie spadnie. 
Natomiast oczywiście mogą powsta-
wać w innym rejonie tego kompozytu 
nowe pęknięcia i tam zamknięte cią-
gle kapsułki powinny zadziałać. To jak 
kapsułki zachowają się po wielu latach 
eksploatacji nawierzchni jest bardzo 
ważną kwestią związaną z ich trwa-
łością. Sprawdzamy ją na poziomie 
testów laboratoryjnych.  Ale niestety, 
to jest ciągle tylko laboratoryjna sy-
mulacja, a my byśmy chcieli, żeby te 
kapsułki wytrzymały w nawierzchni 
kilka lat, zanim rozpocznie się proces 
pękania nawierzchni. Na ogół nowe 
nawierzchnie są w tej chwili odporne 
na spękania zmęczeniowe czy ter-
miczne. Proces pękania zaczyna się 
dopiero w momencie zestarzenia się 
asfaltu, co daje wyraźny efekt po kil-
ku latach użytkowania drogi. Kapsuł-
ki powinny w tym czasie przetrwać 
szczelnie zamknięte, bezpieczne 
i otworzyć się dopiero w momencie 
awarii, czyli powstania mikrorysy. I to 
jest duży problem, na który jeszcze 
do końca nie umiemy odpowiedzieć 
- na ile one będą trwałe. Wyniki labo-
ratoryjnych symulacji są jednak obie-
cujące.   

Czyli planują gdzieś Państwo przete-
stować taką nawierzchnię w świecie 
rzeczywistym? Jak będzie przebiega-
ło badanie prototypu?  

Oczywiście, musimy też badać to in-
nowacyjne rozwiązanie w warunkach 
rzeczywistych. Projekt przewiduje 



wybudowanie dwóch 
odcinków drogowych 
o  długości około 300 
m: jeden z kapsułkami, 
drugi bez, dzięki czemu 
będzie można je porów-
nać. Budową zajmie się 
konsorcjant, partner 
przemysłowy Budimex, 
który najpierw w swoim 
laboratorium– równo-
legle z nami – przebada 
kapsułki i nawierzchnię, 
a potem wykona jej prototyp. W tym 
wypadku nie mówimy o samym asfal-
cie, tylko o tak zwanej, mieszance mi-
neralno-asfaltowej. To z niej budowa-
ne są drogi, a słowo „asfalt” używa się 
tylko w potocznym znaczeniu. W na-
wierzchni asfaltowej asfaltu jest mniej 
więcej 5%, a ok. 95% to jest kruszy-
wo, podobnie jak w betonie, w którym 
zamiast asfaltu jest cement. Mimo, że 
to „tylko” 5%, to właściwości asfaltu 
w dużej mierze odpowiadają za więk-
szość zniszczeń, jak np. koleinowanie.  

Czemu go dodajemy do tej mieszan-
ki? 

Są oczywiście nawierzchnie wy-
konane tylko z  kruszyw albo tylko 
z  betonu cementowego. Asfalt to 
rodzaj lepiszcza, które skleja, wiąże 
kruszywo: jest szczelny, ale również 
elastyczny. Elastyczność to jest ce-
cha nawierzchni asfaltowej, której 
nie ma beton cementowy, z którego 
wykonuje się nawierzchnię sztywną. 
Nawierzchnie asfaltowe są podatne, 
dzięki czemu mają wiele bardzo do-
brych cech: przejmowane cyklicznych 

obciążeń od ruchu, przejmowanie 
naprężeń termicznych – takie na-
wierzchnie pracują, ale nie pęka-
ją. Zwiększa się też komfort jazdy. 
Betonowe nawierzchnie „walczą”, 
żeby być cichsze i to w wielu przy-
padkach się udaje, ale ciągle, moim 
zdaniem, nie wygrały tej rywalizacji 
z nawierzchniami asfaltowymi. Nie-
które zrównują się, pod względem 
zdolności redukcji hałasu komuni-
kacyjnego, z dobrymi asfaltowymi 
nawierzchniami, jednak ciągle naj-
cichsze nawierzchnie, to te asfalto-
we. 

A czy te kapsułki spowodują, że 
obciążenia zmęczeniowe nie wy-
wołają, jak to się popularnie mówi, 
kolein, albo pojawią się trochę 
później, albo będą mniejsze? 

Zanim odpowiem na to pytanie, 
muszę przedstawić mini wykład 
o  rodzajach zniszczeń. Najczę-
ściej mamy takie uszkodzenia jak 
koleinowanie w wysokich tempe-
raturach, np. gdy powyżej 40°C 
nawierzchnia się nagrzewa, a jeż-
dżą po niej samochody ciężarowe. 

„Mamy coś na wzór stosowanych  
w medycynie leków w formie kapsułki, w 
której zamknięta jest substancja naprawcza. 
[...]Okazało się, że oddziaływanie tego 
środka na ścianki mikrorysy, która pojawia 
się w nawierzchni pomaga w zasklepieniu, 
zaleczeniu tego mikropęknięcia”.



Natomiast w niższych temperaturach 
nie występują koleiny, ale mogą wy-
stąpić pęknięcia zmęczeniowe, od 
wielokrotnego obciążania i odciąża-
nia nawierzchni. One cały czas pra-
cują i w pewnym momencie powstaje 
pęknięcie. Z kolei w temperaturach 
poniżej zera mogą powstać spękania 
niskotemperaturowe już nie od obcią-
żenia, tylko od zmian temperatury. 

Mikrokapsułki są przeznaczone tyl-
ko do pęknięć zmęczeniowych, czyli 
tych, które występują w  tempera-
turze około +5 do + około 15°C. Nie 
mają nic wspólnego z koleinami, któ-
re są zniszczeniami letnimi w wyso-
kich temperaturach. Teoretycznie 
mogłyby działać w  temperaturach 
zimowych, poniżej zera i pewnie by 
działały, natomiast my staramy się je 
zaaplikować w tych zmęczeniowych 
rodzajach zniszczeń, których jest bar-
dzo dużo.  

Nowoczesna technologia asfaltowa 
poradziła sobie z  koleinami przez 
dodawanie polimerów do asfaltów. 
Wszystkie nawierzchnie asfaltowe 
autostrad są z asfaltem modyfikowa-
nym polimerem, tzw. polimeroasfal-
ty, które nie wykazują kolein. Gorzej 
z niskimi temperaturami i zniszcze-
niami zmęczeniowymi - polimery nie 
zawsze sobie radzą z tymi napręże-
niami, powstają mikrorysy i  mikro 
kapsułki mają pomóc właśnie w tym 
zakresie.  

Do jakich innych rozwiązań mogliby-
śmy zaaplikować pomysł z mikrokap-
sułkami, które leczą, bo mają w sobie 
jakiś płyn naprawczy?  

Mikrokapsułki są już stosowane w bio-
inżynierii, w medycynie i dietetyce, 
w przemyśle kosmicznym, lotniczym 
zapewne też. Samoleczenie mikrorys 
w rakietach, w statkach kosmicznych 
– przecież to jest genialne rozwią-
zanie! Tam są olbrzymie naprężenia 
w tych kompozytowych materiałach. 
Jeśli chodzi o  inżynierię lądową, to 
najbliższym materiałem, w  którym 
mogą być zastosowane mikrokapsułki 
jest beton cementowy: do nawierzch-
ni i konstrukcji budowlanych. Są już 
znane rozwiązania wspomagające 
samoleczenie nawierzchni asfalto-
wych, jednak do tego wykorzystywa-
na jest dodatkowa energia, np. pole 
elektromagnetyczne. Jakby poszukać 
w literaturze, stosowanie w inżynierii 
mikrokapsułek z  wypełnieniem na-
prawczym to jest kierunek, w który 
zdążają  badania światowe, ale jeśli 
chodzi o ich zastosowanie na drodze, 
to praktycznie nie ma takich przykła-
dów wdrożenia - zbyt krótko jest ten 
pomysł analizowany. Sama koncepcja 
powstała dość dawno, ale wcześniej 
nie było możliwości stworzenia takich 
mikrokapsułek. 

Co sprawiło, że wcześniej nie było, 
a teraz jest możliwe wykorzystanie 
mikrokapsułek? To jest bardzo cieka-
wy wątek, że pomysł był, ale dopiero 
od niedawna faktycznie zaczęto śle-
dzić rozwiązania i badać wnikliwie 
ten temat.  

Myślę, że przełomem jest myślenie 
o  materiałach budowlanych w  inny 
sposób niż myślano 20, 30 lat temu. 
Teraz wymaga się od każdego ma-
teriału budowlanego żeby wpisywał 



się w zrównoważony rozwój budow-
nictwa. To jest podstawa, ponieważ 
każdy materiał, w  tym budowlany, 
powinien być produkowany z takiego 
materiału, który będzie można po-
nownie użyć. Po pierwsze recykling. 

Większość naszych poprzednich 
projektów dotyczyła już możliwości 
wykorzystania pozornie zużytego 
materiału, na przykład do budowy 
nawierzchni z  wykorzystaniem de-
struktu asfaltowego, czyli materia-
łu z frezowania starych nawierzchni 
i ponownego jego użycia z niewiel-
kim dodatkiem nowych materiałów 
(nawet kilkakrotnie). Również na-
wierzchnie gumowo-asfaltowe, z do-
datkiem rozdrobnionych, zużytych 
opon samochodowych, które wcze-
śniej zalegały na składowiskach albo 
były palone w elektrociepłowniach lub 
cementowniach. Teraz są mielone na 
proszek i dodawane do asfaltu, po to 
żeby nawierzchnia była bardziej ela-

styczna, a właściwości asfaltu były 
podobne do gumy. Nawierzchnie 
gumowo-asfaltowe z  niewielkim 
dodatkiem gumy są układane już 
i w Polsce, podobnie jak na całym 
świecie.  

Sprytne rozwiązania! Jak wygląda-
ją prace zespołu badawczego przy 
tego typu wyzwaniach?  

Zrównoważony rozwój to inteli-
gentne materiały. A gdyby wpro-
wadzić inteligentną nawierzchnię? 
To jest rozwiązanie pionierskie i na-
prawdę przyszłościowe. Od strony 
technologicznej, chemicy działają-
cy w Zespole badawczym Wydziału 
Inżynierii Lądowej PW opracowują 
mikrokapsułki, pracują nad popra-
wianiem ich właściwości, żeby były 
bardziej kruche, bardziej sztywne 
albo elastyczne, bo one nie mogą 
pęknąć w  trakcie produkcji mie-
szanki mineralno-asfaltowej (kiedy 



temperatura może sięgać 200°C), 
czy podczas budowy (kiedy jeździ po 
nawierzchni walec). My, jako inżynie-
rowie drogowi, umiemy dodać mikro-
kapsułki do naszego materiału i zba-
dać mikroskopowo i tomograficznie 
czy one się otworzyły, wywołać mi-
krorysę w  laboratorium, stworzyć 
symulację warunków rzeczywistych. 
Ponadto, w  badaniach uczestniczą 
inżynierowie z  Wydziału Inżynierii 
Materiałowej PW, którzy oceniają 
kapsułki już w  samym kompozycje 
mineralno-asfaltowym: czy one się 
otworzyły, czy przetrwały, czy są od-
porne na wysoką temperaturę.  

Co zyskujemy dzięki inteligentnym 
nawierzchniom?  

Lepsze gospodarowanie siecią dróg, 
rzadsze ich remonty, niższy koszt 
społeczny związany z tymi remonta-
mi. Amerykanie już od ponad 30 lat te 
koszty wyliczają -  mają na to odpo-
wiednie wzory. Jeśli jeździmy objaz-

dem przez rok, zamiast przykładowo 
prostym odcinkiem drogowym przez 
most, to konieczność wykonania ob-

jazdów, czas spędzony w  korkach, 
spóźnienia do pracy, wcześniejsze 
wstawanie by zdążyć, dłuższa jazda, 
spalanie większej ilości benzyny, ge-
nerują dodatkowe koszty. Wszystko 
da się wyliczyć: obciążenie dla gospo-
darki, obciążenie dla społeczeństwa . 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, która jest głównym zlece-
niodawcą budowy polskich autostrad 
i dróg ekspresowych wprowadza już 
sposoby analizy kosztów społecznych, 
analizy cyklu życia materiału budow-
lanego i całej nawierzchni. Inteligent-
na nawierzchnia ma więc wspomóc 
ideę zrównoważonego rozwoju w bu-
downictwie.  

To skoro już tak liczymy, pomówmy 
o koszcie nowej nawierzchni: czy ona 
jest dużo droższa? Czy ten rachunek 
kosztów i korzyści łatwo jest obro-
nić, przekonując do wykorzystania 
nowej nawierzchni?  

Z nowymi technologiami w drogow-
nictwie prawie zawsze 
jest tak samo. Na począt-
ku jest droższa i  wydaje 
się być bardziej skompli-
kowana technologicznie. 
Mało firm umie ją wyko-
nać, boją się tego, a to się 
przekłada na nieufność 
inwestorów. W  miarę 
rozwoju danej techno-
logii i  pokazywania jej 
pierwszych, udanych za-

stosowań, na początku na 
odcinku testowym, potem w pierw-
szej realizacji, stopniowo przekonuje 
się do tego więcej podmiotów. I tak, 

„My, jako inżynierowie drogowi, umiemy 
dodać mikrokapsułki do naszego materiału 
i  zbadać mikroskopowo i  tomograficznie 
czy one się otworzyły, wywołać mikrorysę 
w  laboratorium, stworzyć symulację 
warunków rzeczywistych”.



powoli, pojawiają się pierwsze prze-
mysłowe zastosowania. Zaczynają 
o tym mówić dziennikarze. W pew-
nym momencie okazuje się, że coraz 
więcej firm jest w stanie wykonać taką 
nawierzchnię i że wcale nie jest ona 
taka droga. Mimo, że jest droższa na 
etapie produkcji, to po wyliczeniu cy-
klu jej życia okazuje się, że jest osta-
tecznie tańsza, bo ją remontujemy 
rzadziej. Wtedy do nowej technologii 
przekonują się samorządowcy i inni 
zarządcy dróg.   

Najlepszym przykładem tego proce-
su jest wprowadzanie technologii na-
wierzchni z dodatkiem rozdrobnionej 
gumy ze zużytych opon samochodo-
wych, czyli nawierzchni gumowo-as-
faltowych. Na początku faktycznie 
wykonanie było droższe. W tej chwili 
koszt wyprodukowania mieszanki 
mineralno-gumowo-asfaltowej jest 
niższy niż tej standardowej, bo oka-
zuje się, że rozdrobniona guma jest 
tańsza niż kruszywo, które ta guma 
zastępuje, a asfalt z dodatkiem gumy 
jest tańszy niż stosowany powszech-
nie polimeroasfalt. Ostatecznie to są 
stare opony, to jest odpad. Techno-
logia ta, na początku nie była w Pol-
sce zbyt chętnie stosowana, a teraz 
jest nie tylko tańsza, ale i daje lepszy 
efekt w postaci bardziej sprężystej 
nawierzchni, która pracuje jak guma 
i rzadziej się ją w związku z tym re-
montuje. W perspektywie 20-30 lat 
eksploatacji takiej nawierzchni, oka-
zuje się, że jest tańsza dla inwestora, 
np. dla gminy.  

Co jest najciekawszym wyzwaniem 
badawczym w kontekście projektu 
nawierzchni samonaprawialnej? 

Ogólnie rzecz biorąc to problem 
z wywołaniem pęknięcia, ze zmu-
szeniem kapsułki do jej otwarcia. 
Obecnie, otwieramy ją w laborato-
rium, ale jak ona się zachowa za kil-
ka lat w nawierzchni? Czy tak samo 
się otworzy? A  czy się nie zesta-
rzeje? Czy my prowadząc badania 
w laboratorium idealnie symuluje-
my warunki, które będą panowały 
na drodze, zmuszając kapsułkę do 
otwarcia? Obciążamy i  udajemy, 
że to TIR przyjeżdża i odjeżdża, ale 
czy my to dobrze robimy? Nie je-
steśmy pewni, nie ma na ten temat 
literatury. Każdy ośrodek naukowy 
bada po swojemu, a jak wchodzimy 
w literaturę światową, poszukując 
szczegółów, to robi się niejasno. 

Nadal nie jesteśmy całkowicie pew-
ni, czy idziemy w dobrym kierunku. 
Już kilkakrotnie zmienialiśmy kie-
runki badań, kiedy wiedzieliśmy, 
że błądzimy. To nie jest tak, jak 
z poprzednimi wdrażanymi tech-
nologiami, że na ogół są już gdzieś 
na świecie sprawdzone. Ameryka-
nie stosują rozdrobioną gumę od 
50-60 lat, ale w Europie pierwsze 
próby wprowadzania tej technolo-
gii obserwujemy od 20-30 lat, przy 
czym w  Polsce na szeroką skalę 
dopiero od 10. Z  nawierzchniami 
samonaprawialnymi z  dodatkiem 
mikrokapsułek może być podobnie. 
Jest wiele meandrów badawczych, 
ten projekt jest wybitnie pod tym 



względem skomplikowany i trudny. 
Mamy to wpisane w ryzyko projektu, 
że „może się nie udać”, ale w takim 
wypadku, po zakończeniu projektu 
i  tak będziemy dalej próbować. Je-
stem pewien, że gdybyśmy przerwali 
to ktoś inny – w kraju czy za granicą 
– podejmie ten ciekawy temat. Trzeba 
się spieszyć, jeżeli chcemy być pionie-
rami.  

Jaka jest rola naukowca? Co oznacza 
dla Pana określenie „społeczna od-
powiedzialność nauki”?  

Rola naukowca to dociekanie prawdy. 
Każde działanie człowieka, które ma 
aspekty naukowe, powinno prowa-
dzić ostatecznie do tego, żeby zwy-
kłym ludziom żyło się lepiej, bardziej 
komfortowo: żeby lepiej się jeździło, 
żeby budynki były ciepłe, przyjazne, 
żeby rzadko trzeba było je naprawiać. 
Można powiedzieć, że na przestrzeni 
wieków różne technologie najszybciej 
rozwijały się podczas wojen, po czym 
opracowane wtedy rozwiązania prze-
chodzą do cywilnych zastosowań. Tyl-
ko, że jakim kosztem! To jest smutne. 
Na szczęście teraz nie jest to warunek 
konieczny do powstawania innowa-
cyjnych technologii. 

Co ciekawego czeka nas w ciągu naj-
bliższych 10 lat w inżynierii budow-
lanej?  

Przyspieszony rozwój. Można by po-
wiedzieć, że wszystko już wymyślono 
- beton, asfalt, cegłę, cement, ale to 
nieprawda. Inżyniera budowlana bę-
dzie się rozwijała w kierunku inteli-
gentnych materiałów - coraz bardziej 

skomplikowanych i  precyzyjnych, 
wymagających bardzo dużej kultury 
wykonania, początkowo drogich, ale 
w długiej perspektywie - tańszych. 

Co sprawiło, że temat nauki tak Pana 
pochłonął? 

Odpowiedź jest prozaiczna: rynek 
pracy. Kiedy byłem absolwentem in-
żynierii lądowej, zawsze marzyłem 
o  tym, żeby pracować na budowie, 
ale 20 lat temu był zupełnie inny ry-
nek pracy. To nie była przyjazna pra-
ca, jak obecnie, kiedy nasi absolwenci 
otrzymują odpowiednią pensję i moż-
liwości rozwoju. Mój promotor zachę-
cił mnie do studiów doktoranckich 
i to mnie bardzo wciągnęło. Okazało 
się, że pracując w laboratorium dro-
gowym również jesteśmy w pewnym 
sensie na budowie. Mamy kontakty, 
wielu przyjaciół, zarówno w wielkich 
firmach wykonawczych, jak i mniej-
szych – czasem o wiele odważniej-
szych we wprowadzaniu nowych 
technologii, niż te duże podmioty.  

Wciągnęło mnie też uczenie studen-
tów. Zawsze byłem bardzo nieśmia-
ły. Występy publiczne były dla mnie 
koszmarem. A okazało się, że jestem 
w  stanie poprowadzić zajęcia, któ-
re, jak mi się wydaje, studentom się 
podobają. Pracując na uczelni, to jest 
wspaniałe, że człowiek czuje się mło-
dy, nie ma szans, żeby zgnuśnieć w tej 
pracy. Po pierwsze, obcuje się z no-
wymi technologiami, tymi z pierw-
szej linii, po drugie współpracuje się 
z młodymi ludźmi.  

Nie będę mówił o części formalnej, 



papierkowej, która sprawia, że my ni-
gdy nie możemy się nudzić, zwłaszcza 
jeśli chodzi o projekty, które są trud-
ne w przygotowaniu. To jest okropne 
uczucie, kiedy wiele miesięcy przy-
gotowuje się projekt, a on „nie prze-
chodzi”. Sztab ludzi pracuje wiele 
miesięcy za darmo, bo przecież za to 
nie dostajemy dodatkowo pieniędzy, 
a potem się nie udaje. No, ale trud-
no, taka jest nauka. Ta praca nie idzie 
na marne: uczymy się, poprawiamy, 
doskonalimy, próbujemy jeszcze raz 
i… udaje się. Ostatecznie mamy do-
brą trafność w aplikowaniu o granty 
- prawie 80% projektów przechodzi, 
to naprawdę dużo. 

To rzeczywiście dużo. Widać też, 
że praca naukowa wymaga sporo 
wytrwałości nie tylko w samych ba-
daniach, ale zadbaniu o ich finanso-
wanie. Proszę powiedzieć, na zakoń-
czenie, z czego jest Pan najbardziej 
dumny? Co sprawia panu największą 
satysfakcję? 

To, że, jestem w tym punkcie karie-
ry, w którym teraz jestem i że uczę 
studentów. To nie jest w pełni nauko-
we osiągnięcie, ale dla mnie to jest 
największe osiągnięcie zawodowe 
i kiedyś nigdy w życiu bym nie przy-
puszczał, że mogę być nauczycielem 
akademickim. Cała reszta pracy na 
uczelni to jest miła pochodna - wyna-
lazki, które się udaje wprowadzić, pa-
tenty i innowacje. Już mogę o takich 
efektach mówić, bo tyle lat pracuje, 
że widzę efekty działalności nasze-
go zespołu. Należy też podkreślić,  
że to nie jest tylko moja działalność, 

ale całego zespołu. Wiele zespołów 
naukowych się rozpadło: pokłócili 
się i poszli swoimi drogami, a my 
jesteśmy od wielu lat jednością i to 
jest wielki sukces.   

Rozmowę przeprowadziła:  
dr Aleksandra Wycisk  

(DBA CZIiTT PW)



JAK BRAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNĄ  
PRZESTRZEŃ?

Odpowiada dr inż. arch. Artur Jerzy Filip 

Na początek proste pytanie – czym 
zajmuje się Pan na co dzień?  

Tak najogólniej, to zajmuję się urbani-
styką i planowaniem miast. A wąskim 
zagadnieniem, kluczowym dla mnie od 
wielu lat i będącym osią moich działań, 
jest współzarządzanie w  projektach 
urbanistycznych, czyli kwestia tego kto 
planuje i w jaki sposób to robi. Chodzi 
o to, żeby uspołeczniać, demokratyzo-
wać, usprawniać proces planowania po-
przez włączanie w niego większej liczby 
stron, głosów. W zakresie współzarzą-
dzania najbardziej interesuje mnie nie 
tyle partycypacja pojmowana jako ak-
tywność mieszkańców wskazujących na 
przykład, który projekt powinien zostać 
zrealizowany, co włączanie w ten pro-
ces bardzo różnych, szeroko pojętych 
instytucji: publicznych, półpublicznych, 
biznesów czy innych grup. Generalnie, 
sednem jest budowanie wspólnych 



procesów, zarządzanie przestrzenią 
wspólną i przede wszystkim wspólne 
branie za nią odpowiedzialności.

Mógłby Pan krótko opowiedzieć, jak 
to się stało, że zajął się tym tema-
tem? Jak wyglądała Pana dotychcza-
sowa ścieżka kariery?

Studiując na Wydziale Architektury, 
przez lata byłem stałym bywalcem 
biblioteki Instytutu Filozofii i Socjo-
logii UW, studiowałem też Malarstwo 
na warszawskiej ASP. Starałem się 
zawsze widzieć problematykę miej-
ską szeroko. I tak, kończąc Wydział 
Architektury i  poświęcając dyplom 
magisterski ważnej dla Warszawy, 
historycznej idei Alei na Skarpie, nie 
ograniczyłem się do przedstawienia 
akademickiej pracy studialnej, ale 
zainicjowałem i  „rozkręciłem” spo-
rą inicjatywę na skalę całego miasta. 
Wyszło to nawet nieco zabawnie, bo 
na mojej obronie magisterskiego byli 
redaktor i fotograf z Gazety Stołecz-
nej, i  zanim jeszcze się obroniłem 
o mojej pracy było głośno w prasie 
i radiu. Ale mówię o tym, bo właśnie 
wtedy moja wrażliwość na działania 
z zakresu współzarządzania bardzo 
dojrzała. To były moje pierwsze, bez-
cenne doświadczenia.

Mógłby Pan opowiedzieć trochę wię-
cej o tym dyplomie?  

Projekt prezentował ideę Warszaw-
skiej Drogi Kultury na Skarpie i doty-
czył sposobu funkcjonowania i zago-
spodarowania ośmiokilometrowego 
ciągu Skarpy Wiślanej. Tak rozległy 

obszar to naprawdę wielkie urba-
nistyczne przedsięwzięcie, a mnie 
fascynowało wówczas przede 
wszystkim to, w jaki sposób można 
by taki projekt realizować oddolnie, 
obywatelsko. Bo choć w Warszawie 
było już wtedy sporo lokalnych ini-
cjatyw, to żadna z nich nie była tak 
duża. Interesował mnie problem 
skali w planowaniu obywatelskim. 
Z  czasem czułem też coraz bar-
dziej, że jest to zagadnienie, któ-
remu warto poświęcić rozprawę 
doktorską.

I jak dalej ewoluowały Pana zain-
teresowania? Jak przebiegała Pana 
kariera, że znalazł Pan się w tym 
miejscu, co teraz? 

Zacząłem pracę nad doktoratem 
rozglądając się po świecie, szuka-
jąc inicjatyw miejskich choć trochę 
podobnych do tej, w której realiza-
cję zaangażowany byłem w Warsza-
wie (przez co, niestety, trochę ją 
osierociłem). Ważnym momentem 
w moim rozwoju było otrzymanie 
rocznego stypendium Fulbrigh-
ta w USA – dzięki niemu mogłem 
przyjrzeć się z  bliska amerykań-
skim projektom miejskim, w któ-
rych współzarządzanie realizowane 
było na wielką skalę. Moja rozpra-
wa doktorska oraz wydana na jej 
podstawie książka „Wielkie plany 
w rękach obywateli” oparte zostały 
w dużej mierze na wynikach badań 
prowadzonych w  amerykańskich 
miastach.



Czego dokładniej dotyczyły badania, 
w których uczestniczył Pan w USA? 
Właśnie kwestii współzarządzania?   

Tak, dotyczyły głównie budowania 
partnerstw wokół dużych przedsię-
wzięć urbanistycznych. Intereso-
wało mnie w nich właśnie wyzwanie 
wielkiej skali – to, jak można zrobić 
projekt, który rozwija się przez kilka 
dekad i dotyczy bardzo dużej prze-
strzeni, a mimo to nie traci swojego 
obywatelskiego uroku. Badania na-
uczyły mnie właśnie, że takie procesy 
wiążą się z budowaniem bardzo zło-
żonych koalicji i odpowiednią rotacją 
osób zaangażowanych w realizowa-
ne działania. Że konieczne są kolejne 
generacje liderów, zachowujących 
i rozwijających pierwotny, obywatel-
ski charakter projektu.

Podczas pobytu w USA starałem się 
jak najdokładniej przyjrzeć tym pro-
cesom, zrozumieć ich działanie „od 
kuchni”. Dlatego główną metodą ba-
dawczą stosowaną przeze mnie były 
wywiady pogłębione – przeprowadzi-
łem ich ponad sto, rozmawiając z nie-
zwykle ciekawymi i doświadczonymi 
ludźmi: amerykańskimi aktywistami, 
urzędnikami, politykami, ekspertami. 
Co prawda, w książce byłem w stanie 
przedstawić jedynie wycinek tych tre-
ści, ale cała ta wiedza na zawsze zo-
stała w mojej głowie. Ukształtowała 
mnie.

Jak przebiegała Pana kariera po po-
wrocie z USA?  

Podczas mojego doktoratu pojawiły 
się możliwości prowadzenia zajęć, 

stopniowo zacząłem coraz bardziej 
wiązać się z Wydziałem Architektury, 
tyle że już w nowej roli jako wykładow-
ca. Po powrocie ze Stanów zostałem na 
uczelni i tu do dzisiaj kontynuuję swoje 
badania. Ale praca na uczelni nigdy nie 
wyczerpywała moich zawodowych za-
interesowań. Zaraz po studiach przez 
kilka lat zdobywałem doświadczenie 
zawodowe w pracowni urbanistycznej 
dra Aleksandra Chylaka. Teraz również 
jestem stale aktywny jako autor opra-
cowań badawczych i  planistycznych 
dla instytucji publicznych, ale też jako 
ekspert i  doradca w  zakresie współ-
zarządzania, długi czas współpracując 
między innymi z Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie czy wieloma or-
ganizacjami pozarządowymi. Cały czas 
fascynuje mnie urbanistyka rozumiana 
jako realne zaangażowanie w procesy 
miejskie. Staram się nie ograniczać do 
jednego rodzaju aktywności, działam na 
wielu płaszczyznach i myślę, że dzięki 
temu zgromadziłem wiele doświad-
czeń, bardzo się rozwinąłem i choć tro-
chę rozumiem to, jak naprawdę „dzia-
łają” miasta.

Imponująca lista doświadczeń i fak-
tycznie bardzo ciekawa historia. 
Wspominał Pan, że już podczas stu-
diów magisterskich zajął się tematem 
współzarządzania – co zadecydowało, 
że już wtedy to zagadnienie przykuło 
Pana uwagę?  

Interesowało mnie systemowe rozu-
mienie miejskich procesów i czułem, że 
właśnie urbanistyka daje mi najwięcej 
przestrzeni do rozwoju intelektualne-
go. Fascynuje mnie ta charakterystycz-
na dla urbanistyki interdyscyplinarność 



„Fascynuje mnie charakterystyczna dla 
urbanistyki interdyscyplinarność – zajmując 
się urbanistyką, czerpiesz z  dziedzin 
filozofii, socjologii, geografii czy ekonomii. 
Urbanistyka wręcz zmusza do patrzenia 
szerzej, do widzenia więcej, do podważania 
schematów, do bycia krytycznym wobec 
rzeczywistości”.

– zajmując się urbani-
styką, czerpiesz z dzie-
dzin filozofii, socjologii, 
geografii czy ekonomii. 
Urbanistyka wręcz zmu-
sza do patrzenia szerzej, 
do widzenia więcej, do 
podważania schematów, 
do bycia krytycznym 
wobec rzeczywistości, 
w  jakiej przyszło nam 
funkcjonować.

Wątkiem, który był po-
pularny w urbanistyce podczas mo-
ich studiów, była partycypacja. Więc 
pójście w tę stronę było dla mnie dość 
naturalne. Tyle że właśnie starając się 
widzieć więcej, szybko zacząłem inte-
resować się niebanalnymi wyzwania-
mi, takimi jak wspomniane już wielka 
skala czy poszerzenie zakresu party-
cypacji o nietypowych aktorów miej-
skich, np. instytucje kultury.

Ważne były też osoby, które spoty-
kałem na swojej drodze, a które były 
dla mnie wzorem takiej intelektualnej 
postawy. Architekt Michał Owado-
wicz nie tyle nawet otworzył mi oczy 
na znaczenie teorii w architekturze, 
ale był wzorem osoby, która czytała 
nie mniej niż projektowała, i mówiła 
nie gorzej niż rysowała. I to patrząc 
na niego myślałem sobie, że właśnie 
takim architektem chciałbym być. 
Miałem też wielką przyjemność przez 
dłuższy czas współpracować ze zna-
komitym architektem Markiem Bu-
dzyńskim, który każdą projektową 
decyzję podejmował zawsze w kon-
tekście pogłębionej meta refleksji nad 

światem, historią, człowiekiem. Zaś 
profesor Danuta Kłosek-Kozłowska, 
promotorka mojej rozprawy dok-
torskiej, pomogła mi eksplorować 
świat architektury i urbanistyki od 
strony akademickich badań. I  to 
między innymi ona pomogła mi 
odkryć i docenić piękno pracy na 
uczelni.

Wspominał Pan wcześniej o tym, 
że udało się Panu dotychczas zgro-
madzić różnorodne doświadczenia 
– mógłby Pan o nich więcej opo-
wiedzieć, opisać najciekawsze 
Pana zdaniem inicjatywy?   

Poza licznymi drobniejszymi pro-
jektami, w które na różnych eta-
pach byłem zaangażowany, dwa 
stanowiły wręcz kamienie milowe 
dla mojego rozwoju. Pierwszy, czyli 
wspomniana inicjatywa Warszaw-
skiej Drogi Kultury na Skarpie, skie-
rowała mnie w stronę badań i dok-
toratu. 

To był wielki projekt, którego oczy-
wiście nie udźwignąłbym sam, ota-
czała mnie masa cudownych i bar-



dziej ode mnie doświadczonych ludzi. 
Uczyłem się od nich na każdym kro-
ku. Ale z drugiej strony, to ja w dużej 
mierze wziąłem na siebie rolę inicja-
tora i lidera, co w tak młodym wieku 
było niesamowitym doświadczeniem. 
Byłem takim dzieciakiem, który cho-
dził na spotkania z  przedstawicie-
lami najwyższych władz miasta czy 
dyrektorami szacownych instytucji 
publicznych – ludzie patrzyli na mnie 
i w pierwszej chwili nie widzieli, co ja 
tam robiłem, czego chcę, bo wyglą-
dałem jak świeżo upieczony maturzy-
sta. To była dla mnie najprawdziwsza 
szkoła życia.

Z  drugiej strony, gdy kończyłem 
doktorat, Muzeum Sztuki Nowocze-
snej w Warszawie zaprosiło mnie do 
dwuletniej współpracy nad działania-
mi dotyczącymi Placu Defilad. Tym 
razem bazowałem już na zdobytym 

wcześniej doświadczeniu, odwoływa-
łem się do zdobytej wiedzy, występo-
wałem jako ekspert. Ten projekt dał 
mi możliwość skonsumowania wie-

dzy, zrobienia kolejnego ważnego 
kroku do przodu.

Z jakiego osiągnięcia, jeśli chodzi 
o Pana działalność naukową i badaw-
czą jest Pan dotychczas najbardziej 
dumny?   

Na początek warto tylko zaznaczyć, 
że zdecydowanie lepiej czuję się ze 
słowem „badacz” niż „naukowiec”. 
Taka jest specyfika naszej dziedziny. 
Bardziej pasuje do nas angielskie „re-
searchers” niż „scientists”.

Gdybym miał dzisiaj wskazać doko-
nanie ważne nie tylko z mojej osobi-
stej perspektywy, ale mające istotne 
znaczenie, takie które ku mojej rado-
ści doceniane jest przez wiele innych 
osób i instytucji, wskazałbym model 
Lokalnych Gospodarzy. To sposób 
świeżego spojrzenia na partycypację 

taką, jaką znamy. To mo-
del, który poszerza rozu-
mienie miejskiej partycy-
pacji. Formułuje na nowo 
wyzwania, stawia nowe 
cele.

To model, który stosuję 
opierając się na doświad-
czeniach ze Stanów, tam-
tejszych teoriach i prak-
tykach, dostosowanych 
jednak do polskich warun-
ków. Model, który popu-
laryzowałem, testowałem 

i wdrażałem w konkretnych projek-
tach miejskich, między innymi we 
wspomnianych wcześniej działaniach 
dla warszawskiego Placu Defilad. 
Z przyjemnością też dostrzegam, że 

„Sednem modelu jest to, że zaangażowanie 
w nim nie ogranicza się do konsultacji czy 
deklaracji oczekiwań, ale obejmuje aktywność 
na etapie wdrażania rozwiązań i  opieki 
nad nimi. Chodzi o formułę wzięcia realnej 
odpowiedzialności za przestrzeń bez jej 
zawłaszczenia”.



spojrzenie na projekty urbanistyczne 
przez pryzmat Lokalnych Gospoda-
rzy już nie raz zostało podjęte przez 
studentów i dyplomantów w ich pra-
cach. Nie raz też spotkałem się z od-
niesieniami do Lokalnych Gospodarzy 
w mediach czy na konferencjach. To 
spojrzenie i określenie, które zaczęło 
już żyć własnym życiem.

Na czym polega popularyzowany 
przez Pana model? Kto jest zaan-
gażowany, na jakiej zasadzie strony 
mają ze sobą współpracować?  

Celem jest znalezienie prostej, uni-
wersalnej formuły współzarządzania 
przestrzenią. Sednem modelu jest to, 
że zaangażowanie w nim nie ograni-
cza się do konsultacji czy deklara-
cji oczekiwań, ale obejmuje aktyw-
ność na etapie wdrażania rozwiązań 
i opieki nad nimi. Chodzi o formułę 
wzięcia realnej odpowiedzialności za 
przestrzeń bez jej zawłaszczenia. Jed-
nym zdaniem, Lokalni Gospodarze to 
niekoniecznie ci, którzy mają legalne 
prawo do danego terenu – to nieko-
niecznie formalni zarządcy – ale ci, 
którzy są gotowi wziąć za przestrzeń 
długoterminową odpowiedzialność. 
Póki co, z różnych względów – w tym 
prawnych – takie rozwiązania nie wy-
stępują w  Polsce. Ale sprawdzamy 
różne sposoby, szukamy rozwiązań, 
które pozwoliłyby wykorzystać taki 
model pracy na polskim gruncie.   

Co utrudnia wprowadzenie tego mo-
delu? 

Bariery są bardzo różne. Taką najbar-
dziej podstawą przeszkodą jest brak 

instrumentu prawnego pozwalają-
cego na zrzeszeniem różnych pod-
miotów chętnych do współpracy 
w  projekcie – formuły stowarzy-
szenia czy fundacji nie pozwalają 
na sformalizowanie współpracy po-
między osobami fizycznymi i praw-
nymi, nie wspominając o jednost-
kach samorządu czy o biznesie.

Drugą trudnością jest brak spraw-
nego instrumentu umożliwiające-
go powierzania zadań publicznych 
niepublicznym podmiotom – takim, 
które chcą się zaangażować pomi-
mo braku tytułu prawnego. Jedno-
cześnie na świecie przykładów ta-
kich praktyk jest już dużo, jest od 
kogo się uczyć. Często są to prak-
tyki mające za sobą długą historię, 
a  zatem również i  wypracowane 
sposoby radzenia sobie z potencjal-
nymi zagrożeniami, które nazywam 
„bezpiecznikami” takich układów. 

Trzecią trudnością jest fakt, że 
instytucje publiczne chcąc zająć 
się nieswoją (z formalnego punk-
tu widzenia) przestrzenią, nieja-
ko wykraczają poza zakres swo-
ich statutowych obowiązków. 
Zaangażowanie zawsze wiąże się 
z  przekazaniem jakiegoś zakresu 
środków, zasobów, nie ważne czy 
finansowych, czy ludzkich – ale te 
powinny być gospodarowane jedy-
nie w zakresie ściśle określonych 
zadań danej instytucji. Sama dobra 
wola dyrektora nie wystarczy. To 
trudności, które można próbować 
każdorazowo wymijać, obchodzić, 
jakoś „kombinować” – ale na dłuż-



szą metę są to bardzo poważne ogra-
niczenia.

Moglibyśmy się teraz skoncentrować 
na jednym z wymienionych przez 
Pana projektów i na jego przykładzie 
zobrazować działanie modelu?   

Możemy omówić projekt Gospoda-
rzy Placu Defilad. Od wielu lat toczy 
się w Warszawie dyskusja o sposobie 
zagospodarowania przestrzeni przed 
Pałacem Kultury i Nauki. Projekt po-
kazał, że istotną rolę w tym procesie 
mają do odegrania instytucje publicz-
ne zlokalizowane bezpośrednio przy 
placu. To one mogą niejako wziąć 
na siebie ciężar publicznej dyskusji, 
opieki nad wizją, koordynacji, i  tak 
dalej.

W gronie instytucji, które już działają 
na placu zbudowaliśmy wizję partner-
stwa – Lokalnych Gospodarzy Placu 
Defilad, którzy mogliby i  powinni 
aktywnie uczestniczyć w  procesie 
kształtowania tej przestrzeni. Taka 
koalicja instytucji to jednak zupełnie 
inny rodzaj partnera dla władz miej-
skich. I nie chodzi o to, że ważniej-
szy niż na przykład mieszkańcy, ale 
o wiele bardziej złożonej „osobowo-
ści”. Dla takiego partnera znane na-
rzędzia partycypacji w planowaniu są 
zupełnie nieadekwatne. Z taką koalicją 
inaczej prowadzi się rozmowę, inaczej 
buduje współpracę, inaczej dzieli za-
dania.

Na Placu Defilad, dzięki takiej prze-
myślanej organizacji, instytucje 
publiczne odegrały znaczącą rolę. 
Wsparły dyskusję nad wariantami 

rozwiązań i wspomogły koordynację. 
Model Lokalnych Gospodarzy stwo-
rzył forum współpracy. Choć cele 
postawione zostały o wiele ambitniej. 
Partnerzy przekonują, że są gotowi 
wziąć odpowiedzialność za tę prze-
strzeń także wtedy, gdy inwestycja 
zostanie już oddana do użytku. Że są 
gotowi współzarządzać Placem Defi-
lad.

Jak dotąd podawał Pan przykłady 
projektów realizowanych głównie 
w Warszawie – czy gdzieś poza sto-
licą również stosował Pan ten model? 

Faktycznie, ja sam zawodowo związa-
ny jestem głównie ze stolicą. Ale stale 
zdarza mi się opowiadać o tym podej-
ściu w innych miastach, najczęściej na 
zaproszenie instytucji, którym taki 
sposób myślenia jest bliski. Nie każdy 
definiuje to zagadnienie w taki sam 
sposób, ale doświadczenie jest na-
prawdę uniwersalne i wiele możemy 
się od siebie wszyscy nauczyć.

Na koniec chciałabym jeszcze spytać 
– jaka jest w Pana odczuciu rola na-
ukowca, czy może bardziej, badacza?

Myślę, że kluczową rolą społeczną 
naukowców czy akademików powin-
no być – bo nie zawsze jest – bycie 
krytycznym wobec rzeczywistości. 
Podważanie utartych ścieżek myśle-
nia i działania. Bycie niezadowolonym 
z obecnego stanu rzeczy. Dostrzega-
nie braków, problemów, wyzwań. By-
cie na przeciwnym biegunie do wszel-
kich form odruchowego, potocznego 
myślenia, czyli tak zwanego „common 
sense”.



Czyli taki badacz innowator.    

Dokładnie. Badacz, którego nie moty-
wuje do działania skrajna ciekawość, 
jest koniec końców raczej mało uży-
teczny. W  przypadku urbanistyki, 
bardzo bliska jest mi krytyczna myśl 
miejska, której sednem jest niestru-
dzone odwoływanie się do wyobra-
żeń na temat lepszego miasta. Świat 
staje się coraz bardziej miejski, a my 
powinniśmy przynajmniej próbować 
kreować jego lepszą wersję, zamiast 
po prostu replikować to, co już zna-
my. To właśnie z  bycia krytycznym 
rodzi się innowacyjność.  

Sama ciekawość jednak nie wystar-
czy. Musi iść w parze z odwagą. Pró-
ba i eksperyment zawsze są okupione 
ryzykiem dotkliwej porażki. Dlatego 
cieszę się, że tak a nie inaczej poto-
czyły się moje losy od samego począt-
ku zawodowej kariery. Że ciekawość 
myślenia o warszawskiej skarpie i po-

mysł na Warszawską Drogę Kultury 
od początku weryfikowałem w dzia-
łaniu. Dzięki temu intuicje albo od 
razu się potwierdzały, albo spotyka-
ły się z brutalną weryfikacją. Podej-
mowaliśmy je zresztą zespołowo, 
nie były to tylko moje wyobraże-
nia, ale wynik współpracy, dyskusji, 
wymiany doświadczeń, a czasem – 
zwykłego przypadku. W dyscyplinie 
urbanistyki taki sposób weryfikacji 
akademickich intuicji jest jedynym 
możliwym rozwiązaniem. 

Rozumiem, to teraz przejdźmy 
do pojęcia społecznej odpowie-
dzialności nauki. Co ona dla Pana 
oznacza?  

Pierwsza rzecz, która mi przycho-
dzi do głowy, to że nigdy nie prze-
stajesz zadawać sobie pytań. Bycie 
osadzonym w świecie nauki i wła-
śnie ta możliwość stawiania pytań 
jest bardzo dużym przywilejem. 



Często mam takie autentyczne, palą-
ce uczucie, że jeśli zajmując się jakimś 
zagadnieniem miejskim nie sformułu-
ję dodatkowych dwóch, trzech pytań 
pogłębiających dyskusję, to być może 
już nikt ich nie zada. Pełnimy różne 
role społeczne i nie każdy jest powo-
łany do dzielenia włosa na czworo czy 
doszukiwania się bez końca drugiego 
dna. Ale ja często właśnie za to czuję 
się osobiście odpowiedzialny.

To sprawiedliwe podejście. Jak widzi 
Pan rozwój Pana dziedziny ciągu naj-
bliższych 10 lat? Jak widzi Pan moż-
liwość rozwoju swoich badań w tym 
samym okresie? 

Jestem przekonany, że urbanistyka 
jako dziedzina będzie zyskiwać na 
znaczeniu. W  tym kierunku rozwija 
się świat. Miasta stają się soczewką 
cywilizacyjnych problemów, dlate-
go zajmowanie się nimi będzie coraz 
ważniejsze. Można czasem usłyszeć 
głosy, że urbanistyka umiera. I  fak-
tycznie, w  pewnym sensie umiera, 
ale tylko jej stara forma, którą nie-
którzy wspominają odnosząc się do 
doświadczeń połowy XX wieku. Nato-
miast studiowanie miast i kierowanie 
procesami miast, poznawanie proce-
sów miejskich w żadnym wypadku nie 
umiera - jest coraz istotniejsze. Widać 
to gołym okiem – to tematy, które sta-
ją się coraz modniejsze, nawet w kon-
tekście kawiarnianych czy medialnych 
dyskusji. Więc można powiedzieć, że 
urbanistyka po prostu się zmienia 
i trzeba zrozumieć, o co w niej dzisiaj 
chodzi. I o co będzie w niej chodziło 
w przyszłości.

A  jak widzę siebie za dziesięć lat? 
Mam nadzieję, że będę zajmował się 
wtedy czymś zupełnie innym. 

O, to zaskakujące wyznanie – wie Pan 
już, czym konkretnie?  

 Oczywiście, że nie wiem. Ale zawsze 
intrygowała mnie kariera socjologa-
-urbanisty Manuela Castellsa, którego 
rozwój intelektualny i każda kolejna 
książka otwierały każdorazowo nowe 
rozdziały myślenia o mieście. Nawet 
jeśli wszystkie prace utrzymane są 
w określonej tradycji intelektualnej, 
to jednak raz na jakiś czas Castells był 
zdolny postawić nowe pytanie, nowy 
problem, nowe wyzwanie. To bardzo 
rzadka umiejętność. Ale właśnie taka 
postawa określa dla mnie wzór bada-
cza – gdy wszystkich dookoła zajmuje 
próba odpowiedzenia na postawione 
przez ciebie pytanie, ty już formułu-
jesz kolejne.

Rozmowę przeprowadziła:  
Gabriela Hołdanowicz  

(DBA CZIiTT PW)





Z WKLĘSŁEGO, WYPUKŁE

o zmieniającym kształt kompozycie opowiada  
dr inż. Piotr Bartkowski 

Na sam początek poprosiłabym Pana, 
żeby określił Pan dyscyplinę, w ramach 
której Pan działa. Czy prowadzi Pan 
aktywność w ramach któregoś z prio-
rytetowych obszarów badawczych?

Dyscyplina, do której jestem przypisa-
ny naukowo, to inżynieria mechaniczna. 
Jest ona trochę powiązana z materiała-
mi, więc składałem wnioski na konkur-
sy w ramach POBu Technologie mate-
riałowe. Działam w obszarze inżynierii 
mechanicznej, ale bardzo mi blisko do 
inżynierii materiałowej czy robotyki. 

Rozumiem. Czy chciałby Pan może po-
wiedzieć parę słów o osiągnięciu wła-
śnie z tego obszaru, z którego jest Pan 
najbardziej dumny w swojej karierze 
naukowej?

Jestem dumny z tego, że udało mi się 
zbudować laboratorium. Jak zaczy-
nałem wyposażenie naszego wydzia-
łu w tym obszarze było nieco wybra-
kowane - nie mieliśmy nic za bardzo. 
Więc jestem bardzo dumny z tego,  



że uzyskując różne pro-
jekty - na początku Pre-
ludium, które dostałem 
jako pierwszy student 
na Wydziale, później 
kolejne, w tym te w ra-
mach POBów - udało mi 
się wyposażyć labora-
torium, w którym mogę 
teraz robić już niezależ-
nie bardzo zróżnicowa-
ne i fajne badania. Je-
stem też dość dumny z patentu, który 
udało mi się uzyskać czy też z niektó-
rych publikacji naukowych.

Jakie technologie, jakie wyniki badań 
sprawiają, że odczuwa Pan dumę?   

Takie, które wnoszą powiew nowości 
i które są dość spójne z ogólnym roz-
wojem dyscypliny na świecie. Kiedy 
uzyskuje ciekawe wyniki badań i wi-
dzę, że moje prace są wysoko publi-
kowalne, to jest miłe uczucie. Dużą 
przyjemność i satysfakcję sprawia mi 
też łączenie różnych efektów fizycz-
nych – interdyscyplinarność prowa-
dzonych działań. Z bardziej konkret-
nych rozwiązań, tym, co napawa mnie 
dumą, mogę wskazać zupełnie nową 
strukturę, którą udało mi się stworzyć 
– teraz dostałem dzięki temu projekt 
z POBu Technologii materiałowych.  

Proszę opowiedzieć coś więcej o tym 
rozwiązaniu. 

Zawsze zajmowałem się czymś, co 
się nazywa materiałami inteligent-
nymi a w szczególności pakowanymi 
próżniowo granulatami Zbudowałem 
na tym cały doktorat. A czytając dużo 

artykułów zauważyłem, że inni na-
ukowcy prowadzą badania z nieco 
innych obszarów – na przykład wy-
korzystania efektów magnetycz-
nych – które w ciekawy sposób 
uzupełniają to, czym się zajmuję. 
Więc dodałem ten ich kawałek do 
swojego i dzięki temu otrzymałem 
zupełnie nową strukturę – dało mi 
to dużo satysfakcji. 

Nie dziwię się! Mógłby Pan wy-
tłumaczyć, jaka to struktura i do 
czego może zostać wykorzystana? 

Chyba najbardziej to co teraz mi 
się podoba i z czego najbardziej się 
cieszę naukowo to taki sterowal-
ny kompozyt. Tak na przykładzie 
z życia – mamy przed sobą płaski 
talerz, a żeby zjeść obiad potrze-
bujemy głębszego naczynia. Dzięki 
rozwiązaniu, nad którym pracuję, 
moglibyśmy przesterować kształt 
i dopasować go do naszych po-
trzeb. 

To brzmi naprawdę interesująco! 

To prawda. Póki co jesteśmy jesz-
cze na bardzo wstępnym stadium 
prac, ale generalnie będę dążył do 

„Wykorzystując ten mój materiał można 
byłoby dopasować dany element do kształtu 
człowieka i, zmieniając jego sztywność, 
można byłoby wpływać na to, jak konkretne 
ćwiczenie byłoby wykonywane; można byłoby 
odpowiednio dostosowywać obciążenie 
i opór”.



tego, żeby umożliwiać zmianę kształ-
tu obiektu i jego przesterowywanie 
z jednej formy do drugiej przy wy-
korzystaniu jakiegoś małego bodźca 
zewnętrznego.  

W jakich dziedzinach będzie można 
wykorzystać taki kompozyt? Jakie 
materiały będzie można w ten spo-
sób zmieniać?  

Kompozyt, nad którym pracuję 
wygląda w ten sposób, że w środ-
ku jest jakiś granulowany materiał, 
a zewnętrzna warstwa jest zazwyczaj 
zrobiona z silikonu, ale generalnie 
możliwe są różne rozwiązania. Ten 
kompozyt mógłby mieć bardzo szero-
kie zastosowanie. Nawet właśnie taki 
kubek, czy talerz, jak mówiłem wcze-
śniej, dałoby się pewnie stworzyć 
z jego wykorzystaniem – nie prze-
puszcza wody i dałoby się osiągnąć 
odpowiednią sztywność materiału. 

I właśnie na takich zastosowaniach 
się Pan skupia? 

Nie za bardzo – to taki przykład, żeby 
w łatwy sposób pokazać, jak to działa. 
Obecnie pracuję nad tym, by wyko-

rzystać ten kompozyt przy tworzeniu 
różnego rodzaju robotów. Złożyłem 
teraz wniosek w Programie Lider na 
projekt, w którym opracowywałbym 
robota służącego do wyciągania róż-
nych obiektów z wody. Ta maszyna 
miałaby jeden kształt, który przybie-
rałaby na czas pływania (mogłaby np. 
przypominać ośmiornicę), a później, 
dopływając do obiektu docelowego, 
mógłby się przetransformować, żeby 
jak najdelikatniej go chwycić i móc go 
bezpiecznie wyciągnąć.   

Brzmi naprawdę ciekawie. Czyli poza 
tym, że zwykły człowiek miałby do 
czynienia z Pana technologią korzy-
stając np. ze zmieniających kształt 
naczyń, kompozyt miałby również 
zastosowanie mocno specjalistyczne. 

Z naciskiem na to drugie – o tych na-
czyniach wspomniałem, bo akurat pa-
trzyłem na kubek. Tak myślę, że fajnie 
byłoby mieć w domu takie obiekty, 
którym można byłoby samodzielnie 
zmieniać kształt. Pewnie można by 
się było zastanowić też nad tym, czy 
dałoby radę stworzyć zabawki dla 
dzieci, które miałyby takie właściwo-
ści – to mogłoby się cieszyć zaintere-

sowaniem. 

Na pewno. Czyli jeśli 
chodzi o grupę odbior-
ców, rozmawiamy o bar-
dzo szerokim i zróżnico-
wanym gronie?  

Na chwilę obecną myślę, 
że widzę większą prze-
strzeń do komercyjnego 
wykorzystania kompo-

„Granulki same w sobie nie są aktywne – 
potrafią zachować kształt, gdy go im nadamy 
i wyciągniemy podciśnienie, natomiast 
nie są w stanie samodzielnie przyjąć tego 
kształtu. I to właśnie przestrzeń, w której 
możliwy jest rozwój badań - połączenie ich  
z aktywatorem”.



zytu, ale dla indywidualnego odbior-
cy tez na pewno da się coś wymyślić. 
Ciężko mi na tym etapie określić kon-
kretną grupę odbiorców. Wiem na-
tomiast, że w porównaniu z dostęp-
nymi obecnie na rynku materiałami 
inteligentnymi, mój byłby relatywnie 
tani – możliwe byłoby pozyskanie go 
w konkurencyjnej cenie.  

Czy przychodzą Panu do głowy jesz-
cze jakieś zastosowania opracowanej 
przez Pana technologii? Czy można 
byłoby ją wykorzystać do rozwiąza-
nia jakichś problemów społecznych?

Na pewno – kompozyty można 
by wykorzystywać do rehabilita-
cji. Wykorzystując ten mój mate-
riał można byłoby dopasować dany 
element do kształtu człowieka  
i, zmieniając jego sztywność, można 
byłoby wpływać na to, jak konkretne 
ćwiczenie byłoby wykonywane; moż-
na byłoby odpowiednio dostosowy-
wać obciążenie i opór. Te granulki, 

które wykorzystuję w swojej pracy 
na samym początku wykorzystywa-
ne były jako wypełnianie materacy 
służących do transportu rannych 
z gór. Po raz pierwszy wykorzysta-
no je około 20 lat temu. Chodziło 
o to, że taki sztywny worek łatwo 
było przetransportować na odpo-
wiednią wysokość, a później takie-
go rannego delikwenta się na nim 
kładło, wyciągało się podciśnienie 
tak, że worek dopasowywał się do 
jego kształtu i usztywniał te części 
ciała, które powinny być usztywnio-
ne. 

U nas na Wydziale robiono też 
próby, żeby wykorzystać ten ma-
teriał jako ortezy – tutaj też widzę 
ogromny potencjał. Ta możliwość 
zmiany kształtu naprawdę daje 
szansę na rozwój pewnych roz-
wiązań. Warto jeszcze wspomnieć, 
tak może na marginesie, że mate-
riał, który wykorzystujemy mógł-
by przyczynić się do zwiększenia 



efektywności gospodarowania od-
padami – moje kompozyty można by 
było wykonywać chociażby ze starych 
butelek. 

Czy przychodzą Panu do głowy jesz-
cze jakieś zastosowania tego roz-
wiązania?

Tak, we wniosku o projekt w progra-
mie Lider opisałem jeszcze jeden po-
mysł, taki bardziej przyszłościowy. 
Nawiązuje trochę do robotyki, o czym 
już wspominałem wcześniej. Dużym 
problemem, z którym się mierzymy są 
chemikalia i odpadu z czasów II Wojny 
światowej zalegające na dnie Bałtyku 
– jest tam dużo potopionych rzeczy. 
Teraz te wszystkie beczki rdzewieją, 
rozszczelniają się – raz na jakiś czas 
jakaś wypływa. Trzeba jakoś usunąć te 
obiekty i zrobić to bardzo delikatnie 
ze względu na ich stan. Taki chwytak 
zrobiony z granulatu, na którym pra-
cuję, mógłby otoczyć te przedmioty, 
dopasować się do ich kształtu i bez-
piecznie wyciągnąć je na powierzch-
nię. To na razie tylko idea, ale myślę, 
że warto się nad nią pochylić. 

Na pewno! To może teraz poruszając 
już kwestię możliwych przyszłych 
działań, mógłby Pan powiedzieć 
więcej na temat tego, co sprawia, 
że technologia, nad którą Pan pra-
cuje jest innowacyjna; co ją wyróż-
nia. Mówił Pan wcześniej, że łączy 
ze sobą takie elementy, które do tej 
pory nie były łączone, stara się szu-
kać inspiracji w pokrewnych dziedzi-
nach - może Pan to rozwinąć? Czy 
jakieś badania lub odkrycia z innych 
dziedzin umożliwiły Panu pracę nad 
Pana rozwiązaniem? 

Granulki, o których rozmawiamy są 
badana dość intensywnie od ok. 20 
lat, ale oczywiście nadal pojawia się 
dużo barier i trudności. Podobnie 
sytuacja prezentuje się w przypad-
ku materiałów inteligentnych, czyli 
takich, które potrafią zmieniać pew-
ne swoje właściwości pod wpływem 
bodźca zewnętrznego - są badane 
od wielu lat, ale niestety cały czas 
jest problem z ich aplikowalnością ze 
względu na ich niektóre wady. Wyda-
je mi się, że te granulki same w sobie 
już na tym etapie opracowania wy-
różniają się na tle tych innych mate-
riałów - nie są jeszcze w pełni dopra-
cowane, ale mają ogromny potencjał. 
Szczególnie obiecującym obszarem 
jest możliwość ich aktywizacji. Gra-
nulki same w sobie nie są aktywne – 
potrafią zachować kształt, gdy go im 
nadamy i wyciągniemy podciśnienie, 
natomiast nie są w stanie samodziel-
nie przyjąć tego kształtu. I to właśnie 
przestrzeń, w której możliwy jest 
rozwój badań - połączenie ich z ak-
tywatorem. W kompozycie mógłby 
być wtopiony ciekły metal i dzięki 
temu, po przyłożeniu zewnętrznego 
pola magnetycznego i puszczeniu 
prądu, można by było dopasować go 
do kształtu. Wstępne badania, które 
przeprowadziłem, pokazują, że to ma 
szansę działać. 

W jaki sposób wpadł Pan na pomysł, 
żeby w swoich badaniach poruszyć 
ten aspekt? 

Czytając artykuły i śledząc to, co ro-
bią inni – zastanawiałem się, w jaki 
sposób mogę połączyć to z tym, co 



już wiem i co badam. 
Znałem zalety i wady 
mojego rozwiązania, 
badałem je od pięciu 
lat. Śledziłem na bieżą-
co literaturę powiązaną 
z tematem, aż znalazłem 
pomysł, inspirację za-
czerpniętą z badań osób 
zajmujących się innym 
zagadnieniem – w pew-
nym sensie zbliżonym, 
ale dotyczącym innego 
materiału. 

Czyli cegiełka do cegiełki i udało się 
stworzyć coś innowacyjnego. Rozu-
miem, że w przyszłości, to właśnie 
na tym skupią się Pana prace?   

Tak, planuję dalej badać jeszcze pod-
stawowe zagadnienia związane z wła-
snościami tych granulek i cały czas 
poszukiwać jakiś fajnych możliwości 
aplikacyjnych dla nich. Jakiegoś prze-
łomu jeszcze nie znalazłem, ale z dru-
giej strony, zajmuję się tym tylko pięć 
lat – czasem przełomu szuka się całe 
życie, prawda?  

Teraz przenieśmy się nieco w przy-
szłość – opracował Pan już technolo-
gię, o której rozmawiamy. Wszystko 
się udaje i idzie po Pana myśli – co 
dalej chciałby Pan zrobić z tym roz-
wiązaniem? Na jakich zastosowa-
niach zależałoby Panu najbardziej? 

Jakbym miał wskazać jeden obszar, 
to chyba w takiej dziedzinie, która 
nazywa się robotyka miękka, z an-
gielskiego soft robotics. Rzeczywi-
stość wygląda tak, że jest coraz mniej 

ludzi do pracy i roboty nam coraz 
częściej będą towarzyszyć. Od paru 
lat, mniej więcej od dziesięciu, jest 
bardzo duży nacisk na to, żeby ro-
boty miękkie, czyli takie bardziej 
kompatybilne, zdolne do współpra-
cy ludźmi i z otaczającym środowi-
skiem. Chyba właśnie w tę stronę 
chciałbym iść, bo widzę tutaj duży 
potencjał.  Moje materiały z założe-
nia są właśnie miękkie i dobrze by 
tutaj pasowały. Tutaj znowu przy-
wołam ten projekt, który złożyłem 
w programie Lider - pływającego 
robota. Jedną z jego zalet byłoby to, 
że swoim kształtem wtapiałby się 
w środowisko naturalne, czyli np. 
w ryby czy inne organizmy wodne. 
Jednocześnie będąc w kontakcie 
z nim, nie zrobiłby krzywdy żadne-
mu organizmowi dzięki temu, że 
będziemy mieli możliwość kontro-
lowania, kiedy będzie on miękki. Je-
śli miałbym określić jedną dziedzi-
nę, w którą najbardziej bym chciał 
iść i w której najbardziej chciałbym 
znaleźć zastosowanie dla moje-
go rozwiązania, to zdecydowanie 
wskazałbym tę. 

„Cała dziedzina materiałów inteligentnych to 
w pewnym sensie łączenie różnych efektów 
fizycznych, które pozwolą nadawać obiektom 
nowe, określone właściwości. I tutaj odkrycia 
i postępy prac chemików, np. opracowanie 
materiału zmieniającego charakterystykę 
pod wpływem światła, mogą silnie wpłynąć 
na dynamikę rozwoju dziedziny”.



Życzę Panu w takim razie, by to się 
udało. Jaka jest Pana zdaniem rola 
naukowca?

Poszukiwanie nowych rozwiązań 
zmieniających świat.  

A co oznacza dla Pana społeczną od-
powiedzialność nauki?  

Oczywiście można to na różny sposób 
interpretować. Natomiast w moim 
odczuciu to przede wszystkim pro-
wadzenie takich badań, które będą 
komuś służyły i wpływały na poprawę 
jakości naszego życia. Jednocześnie 
to też oczywiście obowiązek zacho-
wania zasad etyki i trzymania się pew-
nych standardów w osiąganiu celów 
badawczych.  

Rozumiem. Teraz pytanie na wy-
obraźnię – jak przewiduje Pan rozwój 
Pana dyscypliny naukowej w ciągu 
najbliższych 10 lat? 

Oczywiście liczę na dynamiczny roz-
wój, natomiast będąc realistą, mam 
świadomość tego, że inżynieria me-
chaniczna jako dyscyplina nie jest 
obszarem, w której można spodzie-
wać się nagle przełomu. Natomiast 
spodziewam się, że robotyka miękka 
będzie dziedziną, która będzie bar-
dzo szybko się rozwijać i zyskiwać 
na popularności, będzie coraz więcej 
obiektów, które się będą komercjali-
zować. 

Jest jeszcze jeden obszar, w którym 
liczę na przełom.  Jak mówiłem, cała 
dziedzina materiałów inteligentnych 
to w pewnym sensie łączenie różnych 
efektów fizycznych, które pozwolą 

nadawać obiektom nowe, określone 
właściwości. I tutaj odkrycia i postę-
py prac chemików, np. opracowanie 
materiału zmieniającego charakte-
rystykę pod wpływem światła, może 
silnie wpłynąć na dynamikę rozwoju 
dziedziny. Czerpiemy inspiracje z róż-
nych źródeł, więc nowe wyniki badań 
mogą nam dużo dać. Wszystko ma 
swoje ograniczenia – to rozwiązanie, 
o którym wspomniałem, wykorzystu-
jące magnetyzm, obecnie wymagało-
by wykorzystania ciężkiego magnezu, 
przez co nie jest szczególnie atrakcyj-
ne. Gdyby jednak wymyślić sposób, by 
ten sam efekt osiągnąć na przykład 
przy użyciu prądu, dałoby się lepiej 
dopracować to rozwiązanie. To cze-
go potrzeba to interdyscyplinarna 
współpraca. 

Rozmowę przeprowadziła:  
Gabriela Hołdanowicz  

(DBA CZIiTT PW)





 SPRYTEM W BETONOZĘ

O betonie, który potrafi oczyszczać powietrze i wodę 
opowiada dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek

Beton nie ma dobrej prasy, zapewne 
przez nadużywanie betonowej po-
wierzchni w miastach. Często dzieje 
się to kosztem zieleni, powoduje wy-
spy ciepła i spore problemy z reten-
cją wody. Dlaczego zajmować się tym 
naukowo?  

Popularność materiału stanowi o ko-
nieczności prac nad jego ulepszaniem. 
Właśnie dlatego, że beton jest tak po-
wszechnie wykorzystywanym materia-
łem konstrukcyjnym, trzeba – to wręcz 
nasz obowiązek – wymyślić sposób, 
na lepsze –  optymalne wykorzysta-
nie poprzez dodawanie mu kolejnych, 
nowych funkcjonalności. W  dosko-
nalonym przez nas betonie fotokata-
litycznym chodzi przede wszystkim 
o możliwość redukcji zanieczyszczeń 
powietrza,  którego normy jakości są 
często przekraczane. 



Na czym polegają prowadzone przez 
Panią badania w ramach Prioryteto-
wego Obszaru Badawczego Techno-
logie materiałowe?   

Celem badań, które prowadzimy jest 
kompleksowe opracowanie rozwiązań 
materiałowo-technologicznych inno-
wacyjnych multifunkcjonalnych pre-
fabrykatów o różnym przeznaczeniu. 
Skupiamy się na wykorzystaniu fo-
tokatalitycznego betonu porowate-
go do wykonywania wodoprzepusz-
czalnych nawierzchni drogowych 
i pieszych. Mają to być innowacyjne 
wyroby o  określonej skuteczności 
w  oczyszczaniu powietrza, filtracji 
wody opadowej oraz redukcji hałasu. 
Równolegle prowadzimy prace nad 
opracowaniem, również komplekso-
wo, kompozytów cementowych do 
wykonywania prefabrykowanych ele-
mentów elewacyjnych i nawierzch-
niowych, których przewagą będzie 
zdolność samooczyszczenia sięsię 
oraz poprawiania jakości powietrza.   

Powierzchnie z  betonu fotokatali-
tycznego na elewacjach budynków 
i w nawierzchniach mogą być jednym 
ze skutecznych narzędzi do popra-
wy jakości powietrza, szczególnie 
w środowiskach dużych aglomeracji 
miejskich i  przy arteriach komuni-
kacyjnych. Wszystkie prace badaw-
cze i  przygotowanie do wdrożenia 
tych elementów prefabrykowanych 
w  konkretnych rozwiązaniach mo-
żemy prowadzić dzięki dużym pro-
jektom badawczym realizowanym 
w  konsorcjum a  dofinansowanych 
w konkursach Narodowego Centrum 

Badań i  Rozwoju w  Strategicznym 
programie badań naukowych i prac 
rozwojowych „Nowoczesne techno-
logie materiałowe” – TECHMATSTRA-
TEG oraz w Programie Operacyjnym 
Inteligentny Rozwój – Szybka ścieżka 
dla Mazowsza. 

Proszę wyjaśnić termin beton fo-
tokatalityczny. Na czym polega to 
rozwiązanie? Rozumiem, że opraco-
wana przez was mieszanka ma jakieś 
dodatkowe super-moce?  

Można tak powiedzieć. Opracowy-
wany przez nas beton fotokatalitycz-
ny wykorzystuje zjawisko fotokatali-
zy w wyniku zmodyfikowania składu 
kompozytów poprzez dodanie fo-
tokatalizatora. Dzięki zastosowaniu 
cząsteczek fotokatalizatora – związ-
ku, dodawanego w małej ilości, który 
w wyniku pochłaniania promieniowa-
nia słonecznego ma zdolność do ini-
cjacji reakcji chemicznej lub wpływu 
na szybkość już zachodzącej reakcji.  
Pod wpływem promieniowania UV 
i widzialnego  fotokatalizator absor-
buje światło i bierze udział w prze-
mianie chemicznej substratów reak-
cji. W efekcie fotokatalizy dochodzi 
do utleniania szkodliwych dla zdrowia 
ludzkiego związków (. tlenków azotu), 
prowadząc do powstania nietoksycz-
nych związków chemicznych.  Neu-
tralizowane gazy powstają w efekcie 
spalania paliw kopalnych w silnikach 
pojazdów oraz kotłach domowych 
instalacji grzewczych. Szczególnie 
dwutlenek azotu jest bardzo groźny 
i  chorobotwórczy, a  przecież czę-
sto odnotowywane są przekroczenia 



norm tych zanieczyszczeń. Ważnym 
elementem naszych badań jest też 
poszerzenie analizy o wcześniej nie-
badane gazy: benzen i ozon. Chcemy 
sprawdzić, czy możemy zredukować 
ich stężenie w powietrzu.  

Ze względu na to, że fotokataliza 
jest procesem zachodzącym na po-
wierzchni, elementy projektowane 
są jako dwuwarstwowe z fotokatalizo-
torem w górnej warstwie. Trzeba też 
podkreślić, że fotokataliza odbywa się 
bez dodatkowych źródeł zasilania – 
do powierzchni fotokatalitycznej musi 
jednak dochodzić promieniowanie. 
Prowadzimy prace nad możliwością 
oczyszczania ścieku opadowego od-
powiednio projektując beton porowa-
ty również o właściwościach fotoka-
talitycznych – przy odzyskiwaniu tej 
wody oczyszczonej jest to też sposób 
na poprawę lokalnej gospodarki wod-
nej tzw. małej retencji. 

Do czego możemy zastosować beton 
fotokatalityczny, aby wykorzystać 
jego możliwości w praktyce?  

Jest kilka opcji, o których już wspo-
mniałam. Beton fotokatalityczny 
może być wykorzystany w nawierzch-
ni – wtedy posiada zdolność oczysz-
czania zarówno wody, jak i powietrza. 
Można też zastosować go na elewacji 
i wtedy będzie obok redukcji zanie-
czyszczeń wykazywał właściwości 
samoczyszczące. Warto odnotować, 
zapewne istotną dla architektów in-
formację, że elewacyjny beton fo-
tokatalityczny może być barwiony, 
a  w  ramach naszych działań przy-
gotowujemy też alternatywne roz-

wiązanie powłokowe w  kolorach 
bieli i grafitu o właściwościach sa-
moczyszczących i redukujących za-
nieczyszczenia powietrza.  

Wydaje się, ze proponowane roz-
wiązania są mocno zakorzenione 
w koncepcji gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Projektujemy trwa-
łe betony o potwierdzonych wła-
ściwościach wytrzymałościowych 
i skuteczności redukcji zanieczysz-
czeń korzystając również z mate-
riałów odpadowych.  

Beton fotokatalityczny stanowi 
przykład rozwoju technologii beto-
nu, gdzie obok podstawowych wła-
ściwości konstrukcyjnych jest moż-
liwe uzyskanie dodatkowych funkcji 
- niezwykle istotnych z punktu wi-
dzenia użytkowników konstrukcji 
z betonu. Nowe właściwości użyt-
kowe, które są możliwe do uzyska-
nia m.in. przez nanomodyfikację 
składu betonu fotokatalitycznego 
i odpowiednią technologię wyko-
nywania, mogą wpływać na zmniej-
szenie zanieczyszczeń w powietrzu 
i wodzie. Przecież wcale nie chodzi 
o zwiększenie powierzchni betono-
wych – ale o wykorzystanie poten-
cjału betonu.  

Rozwiązanie to może przyczynić 
się do poprawy jakości życia w ich 
bezpośrednim otoczeniu, co jest 
szczególnie istotne w warunkach 
zanieczyszczonego środowiska 
miejskiego. Dotychczasowe insta-
lacje pokazują, że redukcje stężeń 
zanieczyszczeń jest zauważalna, 
weryfikowalna.  



W jaki sposób realizowa-
ne są tego rodzaju prace 
badawcze – mieszanka 
zapewne powstaje w la-
boratoriach, ale jak są 
testowane właściwości 
elementów betonowych? 
Jak weryfikują Państwo 
poprawę jakości powie-
trza?  

W celu weryfikacji właściwości zapro-
jektowanych rozwiązań, zostaną wy-
produkowane pełnowymiarowe ele-
menty prototypowe, które posłużą do 
wykonania poligonów badawczych. 
Jeden z nich powstanie przy wydziale, 
gdzie znana jest charakterystyka po-
wietrza z własnej stacji pomiarowej, 
a drugi poligon powstanie przy trasie 
szybkiego ruchu S7. Będą zbudowa-
ne fragmenty konstrukcji  zarówno 
nawierzchni, jak i elementy elewacji. 
Prowadzony w  długim okresie, bo 
przez około pół roku monitoring i ba-
dania polowe pozwolą na określenie 
skuteczności oczyszczania powietrza 
i wód opadowych przez opracowane 
wyroby. Wtedy potwierdzimy możli-
wości redukcji zanieczyszczeń i efek-
tywność technologii. Długotrwałe ba-
dania pozwolą też na zgromadzenie 
dodatkowych informacji dostępności 
promieniowania (UVA oraz widzialne) 
w danych lokalizacjach, związanych 
z porami roku i typową dla nich po-
godą.  

W Polsce było już kilka realizacji z wy-
korzystaniem betonu fotokatalitycz-
nego. Przykładowo, mieliśmy moż-
liwość uczestniczyć we wdrożeniu 
z firmą Skanska chodnika fotokata-

litycznego na Rondzie Daszyńskiego 
w Warszawie w 2018 r. Ten niewielki 
odcinek jest świetnym przykładem 
projektu wdrożeniowego, który po-
zwolił w praktyce zbadać możliwości 
betonu fotokatalitycznego, w  tym 
stwierdzić zmniejszenie stężeń za-
nieczyszczenia tlenkami azotu nawet 
o 30%.  

To przykład badań, które bezpośred-
nio wpływają na codzienność i pod-
noszą jakość życia. Co to oznacza 
dla miasta, dla podmiotów odpowie-
dzialnych za nawierzchnie dróg czy 
architektów chcących zastosować 
beton fotokatalityczny? 

Rozwiązanie wiąże się z  większym 
kosztem na etapie produkcji, ale 
dzięki dobraniu odpowiedniej tech-
nologii nie musi być dużo droższe.. 
W badaniach kładziemy duży nacisk 
na użyteczność rozwiązania. Chce-
my tak zoptymalizować skład betonu 
fotokatalitycznego, aby był zarówno 
użyteczny, ekologiczny, jak i opłacal-
ny. Ostatecznie, rozwiązanie, które 
ma być powszechnie stosowanie, nie 
może być drogie, a korzyści środowi-
skowe mają rekompensować ewentu-
alne większe nakłady.  

„Powierzchnie z betonu fotokatalitycznego 
na elewacjach budynków i w nawierzchniach 
mogą być jednym ze skutecznych narzędzi 
do poprawy jakości powietrza, szczególnie  
w środowiskach dużych aglomeracji miejskich  
i przy arteriach komunikacyjnych”.



Zamiast syntetyzować nowe foto-
katalizatory, prowadzimy prace nad 
możliwością wprowadzenia do be-
tonu tych komercyjnych, będących 
najnowszymi i  najskuteczniejszymi 
efektami prac badawczych innych 
zespołów badawczych.  Laborato-
ryjnie potwierdzamy ich właściwości  
i  odpowiednio dobierając mieszanki, 
próbujemy rozszerzać ich skutecz-
ność i spektrum działania, mając na 
uwadze również kryterium cenowe. 
Nadrzędnym celem badania jest uzy-
skanie materiałów innowacyjnych 
możliwych do powszechnego zasto-
sowania. 

Bardzo podoba mi się w tym pro-
jekcie to, jak mocno podkreśla rolę 
badań wdrożeniowych: można wy-
myślać inne rozwiązania, ale można 
też pracować na tym, co już jest.  

Dokładnie tak. Oczywiście, że moż-
na opracowywać nowe fokatalizato-
ry w ramach badań podstawowych 
– i cenię sobie dorobek tych, którzy 
to robią. Ale ważnym – w rozumieniu 
praktycznym, z myślą o powszech-
nym użyciu – jest doskonalenie tych 
rozwiązań, które już są dostępne 

i  szukanie ich użyteczności i  no-
wego zastosowania. Istotą naszej 
innowacji produktowej będzie 
opracowanie kompozytów cemen-
towych znacząco udoskonalanych 
pod względem ich właściwości 
fotokatalitycznych, m.in przez 
zwiększenie zakresu aktywności 
fotokatalitycznej o pasmo promie-
niowania widzialnego przy jedno-
czesnym zachowaniu wysokiej ak-
tywności w paśmie promieniowania 
UV. To niezwykle istotne, by opra-
cować kompleksowo, innowacyj-
ne rozwiązanie,  w taki sposób, by 
mogło wyjść z laboratorium i stało 
się faktycznie powszechnie wyko-
rzystywane.  

Skąd u Pani zainteresowanie nauką 
i tym konkretnym tematem?  

Kiedyś jak mnie pytano kim chcę 
zostać, odpowiadałam, że nie będę 
nauczycielem. Nie wiem dlacze-
go. Teraz się z tego śmieję, bo to 
głównie dla studentów pracuję na 
politechnice. Chciałam za to być 
architektem, a dostałam się na bu-
downictwo. Jednak bardzo cieszę 
się z wybranego zawodu, z tego, że 

pracuję na Politechnice 
Warszawskiej i  z  tego 
co robię. Fascynację 
technologią betonu 
przejęłam od dr Ma-
rii Smirnow, która była 
promotorką mojej pracy 
magisterskiej dotyczą-
cej opracowania warun-
ków wdrażania nowych 
technologii do betonu 

„Beton fotokatalityczny może być wykorzy-
stany w nawierzchni – wtedy posiada zdol-
ność oczyszczania zarówno wody, jak i po-
wietrza. Można też zastosować go na elewacji  
i wtedy będzie obok redukcji zanieczyszczeń 
wykazywał właściwości samoczyszczące”.



architektonicznego. Doktorat obroni-
łam z  kształtowania mrozoodporności 
betonów wysokopopiołowych. Myślę, że 
najwięcej satysfakcji zawodowej i moty-
wacji daje mi projektowanie, badanie czy 
też uczestniczenie we wdrażaniu nowych 
technologii betonów specjalnych – w tym 
betonu fotokatalitycznego. 

Sporo już powiedziała Pani o tym, by 
doskonalić rozwiązania, które mamy. 
Nie chodzi też o to, by wybetonować 
świat jeszcze bardziej, ale by sprytniej 
korzystać z materiałów i nadać im nowe 
funkcje. Dla mnie to społeczna odpo-
wiedzialność nauki w czystym wydaniu. 
Proszę powiedzieć, jak Pani postrzega 
rolę naukowca? 

Rolą naukowca jest jak najlepsze wyko-
rzystanie jak największej wiedzy, po-
tencjału naukowego i infrastruktury ba-
dawczej do tłumaczenia i doskonalenia 
rzeczywistości w której się znalazł. Praca 
naukowca jest jak filozoficzne poszukiwa-
nie prawdy. Naukowiec ma praktyczne 
narzędzia, z których powinien odpowie-
dzialnie korzystać. Można oczekiwać, 
że inwestycja w  kształcenie powinna 
procentować  działaniami na rzecz spo-
łeczeństwa, by na drodze poszukiwań 
naukowego spełnienia były również przy-
ziemne cele poprawy jakości życia.  

Rozmowę przeprowadziła:  
dr Aleksandra Wycisk  

(DBA CZIiTT PW)  



ROBOT DO SKLEPU I NA MARSA

O nawigacji robotów-kompanów i pasji do nauki  
opowiada dr inż. Karolina Krzykowska-Piotrowska 

Jest Pani adiunktem na Wydziale 
Transportu PW i jednocześnie kie-
rownikiem projektu realizowanego 
w ramach Priorytetowego Obszaru 
Badawczego „Sztuczna inteligencja 
i robotyka”. Skąd to połączenie? 

Zgadza się. Przyznam, że jeśli chodzi 
o robotykę, to jest to moje pierwsze 
zetknięcie z nią. Mam wrażenie, że to 
kamień milowy w mojej pracy nauko-
wej. Mam zaszczyt współpracować 
w międzynarodowym zespole specja-
listów, którzy są wybitnymi naukowca-
mi i autorytetami dla mnie. Natomiast 
otwarcie się na niekonwencjonalny ob-
szar transportu bardzo mnie inspiruje. 
Pojazdy autonomiczne są traktowane 
jako pewna forma robotów i oczywiście 
środek transportu, także te dwa obsza-
ry przenikają się. A ja szukałam takiego 
pomysłu na projekt, który byłby inter-
dyscyplinarny i  dotyczyłby różnych 
dziedzin życia. 



I jakie aspekty obecnie przenikają się 
w Pani pracy? 

Aspekty telekomunikacyjne, nawiga-
cja i komunikacja robotów. Od 2013 
roku pracuję w Zakładzie Telekomu-
nikacji w  Transporcie na Wydziale 
Transportu, więc telekomunikacja jest 
mi bardzo bliska. Obecnie postanowi-
łam ją połączyć z robotyką.  

Kiedy zainteresowała się Pani się 
transportem? W czasie studiów czy 
wcześniej? 

Jeśli chodzi o moje wybory zawodo-
we, to miałam dość jasno określo-
ny cel już na etapie studiów. Wybór 
Wydziału Transportu był dla mnie 
jednoznaczny, bo interesowałam się 
lotnictwem, lecz bardziej z  punk-
tu widzenia sterowania, organizacji 
ruchu niż konstrukcji statków po-
wietrznych. Studiując transport, 
ukończyłam specjalność „sterowanie 
ruchem lotniczym”. Podczas pisania 
pracy inżynierskiej zauważyłam, że 
bliskie stają mi się tematy osadzone 
w telekomunikacji: nawigacja, pozy-
cjonowanie statków powietrznych 
i ich komunikacja. Trafiłam wówczas 
na profesora Mirosława Siergiejczyka, 
który wziął mnie pod swoje skrzydła 
i został promotorem mojej pracy inży-
nierskiej, a później magisterskiej. Pan 
Profesor był wówczas kierownikiem 
Zakładu Telekomunikacji w Transpo-
rcie na Wydziale Transportu, więc gdy 
ukończyłam studia, zaproponował mi 
pracę na stanowisku asystenta nauko-
wo-dydaktycznego. Było to dla mnie 
dużym wyróżnieniem, a jednocześnie 

powodem do zadowolenia, ponieważ 
ścieżka naukowa od zawsze bardzo 
mnie ciekawiła.  

Dlaczego? 

Wszyscy członkowie mojej najbliż-
szej rodziny są związani z  nauką, 
w związku z czym byłam zdecydowa-
na na podjęcie studiów doktoranckich 
bezpośrednio po studiach. Był to dla 
mnie naturalny etap rozwoju pry-
watnego, naukowego, ale też zawo-
dowego. To jest w ogóle taka praca, 
w której cały czas można się rozwijać. 
Nie ma żadnego zastoju. Dla mnie to 
bardzo ważne. 

Może Pani podać na to jakieś przy-
kłady ze swojej pracy? 

Bardzo ciekawym projektem, który 
realizowałam, była ekspertyza doty-
cząca lotniska w Modlinie. Opierała 
się na ocenie infrastruktury teleko-
munikacyjnej i nawigacyjnej tego lot-
niska z punktu widzenia potencjału 
do dalszego rozwoju. Sprawdzaliśmy 
poziom zabezpieczenia infrastruktu-
ralnego, bo jest to lotnisko chętnie 
odwiedzane przez pasażerów – wy-
korzystuje w pełni swoją przepusto-
wość. Takie techniczne kontrole są 
istotne dla sprawnego funkcjonowa-
nia, a także dla zaleceń dotyczących 
planowanych inwestycji. 

Muszę w takim razie zapytać o aktu-
alne prace, które najbardziej Panią 
pasjonują. 

Nie ukrywam, że teraz moim głów-
nym projektem jest projekt reali-



zowany w  ramach POB, dotyczący 
nawigacji, pozycjonowania i komuni-
kacji robota-kompana w warunkach 
zewnętrznych. W swojej pracy chcia-
łabym zastąpić pojazd robotem, czyli 
wprowadzić nowy model komunika-
cyjny: robot to infrastructure (R2I) 
oraz robot to everything (R2X), ozna-
czający komunikację robota z całym 
otoczeniem. 

Robotem-kompanem może być róż-
nego typu urządzenie. To może być 
robot humanoid (mieć sylwetkę i po-
sturę człowieka), to może być dron, 
to może być odkurzacz. Ale zawsze 
jest to obiekt zawierający elementy 
cyfrowe i nie obędzie się bez aplika-
cji, która umożliwia sterowanie nim. 
W  naszym przypadku zagadnienie 
nawigacji robotów wiąże się z tym, 
że chcemy, aby funkcjonował w śro-
dowisku otwartym: na zewnątrz, poza 
domem i niekoniecznie w obecności 
właściciela. Cel jest taki, aby poruszał 
się swobodnie jako pieszy – to moje 
podejście w projekcie. Robot-kom-
pan ma być traktowany jako pieszy – 
a więc zakładamy, że gdy znajdzie się 
na przejściu dla pieszych, na chodniku 
musi uważać na elementy architek-
tury (kosze na śmieci, ławki, drzewa, 
trawniki), musi ominąć ścieżki rowe-
rowe itd. Właśnie dlatego staramy się 
sprawić, by nawigacja zastosowana 
dla niego była jak najbardziej precy-
zyjna. Istotnym aspektem jest fakt, 
że chodzi tu o nawigację satelitarną, 
wszak ta nie jest obecnie powszech-
nie stosowana wśród robotów. Temat 
jest naprawdę szeroki, ale bardzo cie-
kawy. 

Jak osoba korzystająca z robota-
-kompana będzie go obsługiwać? 
Czy będziemy mogli wpisać mu 
komunikat „najbliższa apteka” 
i przekazać receptę, a on ją zreali-
zuje? Proszę wyjaśnić, jakie mogą 
być zastosowania. 

Z  punktu widzenia twórców mu-
simy zrobić wszystko, co w naszej 
mocy, żeby robot skorzystał z jak 
najbardziej aktualnej mapy, na 
której zaznaczone są różne apteki 
i która poprowadzi go jak klasycz-
na nawigacja. Obsługa robota-kom-
pana sprowadza się do aplikacji, 
która będzie bazowała na bardzo 
różnych technologiach, np. GSM, 
5G/6G, OTDoA itd. Wyobraźmy so-
bie taką sytuację: właściciel robota 
chce, żeby jego robot wybrał się do 
apteki. Dzięki zastosowanym tech-
nologiom, może wybrać punkt naj-
bliższej apteki i wysłać tam robota. 
Teraz zaczyna się najtrudniejszy, 
moim zdaniem, etap: nawigacja 
robota do apteki tak, aby dotarł 
tam bez kolizji z otoczeniem, a po-
tem wrócił cały i zdrowy, czyli na 
przykład, żeby przechodząc przez 
przejście dla pieszych nie wpadł 
pod samochód, żeby się nie zderzył 
z rowerem, żeby wykrył czerwone 
światło. To jest największe wyzwa-
nie, bo dążymy do tego, aby wy-
syłać robota w konkretne miejsca 
i określać mu bardzo jednoznaczne 
zadania. 

Jak szeroki może być ten obszar 
zadań? Pójdźmy o krok dalej: czy 
mógłby na przykład odebrać dziec-



ko ze szkoły i zapewnić 
mu bezpieczną trasę? 

W idealnym scenariuszu 
chcielibyśmy, żeby tak 
było. Jednak jesteśmy 
świadomi zagrożeń, jakie 
mogą dotyczyć komuni-
kacji z  robotem. Wska-
zuje się na ryzyko związane 
z cyberbezpieczeństwem. Czyli choć-
by jak kontrolować to, by na przykład 
robot nie robił zdjęć dziecku i nigdzie 
ich nie udostępniał, by nie wykorzy-
stywał informacji o tym, gdzie dziec-
ko trafia. Musimy przewidzieć to, czy 
informacje nie zostaną wykorzystane 
negatywnie. To bardzo, bardzo ważny 
aspekt, którego nie można pominąć, 
choć zdecydowanie łatwiej jest osią-
gnąć sukces w wykonywaniu zadań 
przez robota-kompana, niż w kom-
pletnym zabezpieczeniu procesów 
komunikacji. 

To odpowiedzialne zadanie. Proszę 
opowiedzieć jeszcze o wyposażeniu 
robota – rozumiem, że oprócz sys-
temu nawigacji ma także kamerę? 

Tak, kamery czy małe radary to po-
wszechne rozwiązanie, dzięki którym 
robot monitoruje, co się dzieje wokół 
niego. Jest to uzupełnienie dla syste-
mu nawigacji, w którym nie wszystkie 
dane są dostępne. Dzięki połączeniu 
go z kamerą robot jest w stanie dy-
namicznie reagować na to, co zastaje 
w  nowym otoczeniu. Bardzo inno-
wacyjnym rozwiązaniem jest pomysł 
mojego studenta. Zaproponował, by 
do poruszania się robota wykorzystać 
wirtualne gogle, które miałby robot 

i jego właściciel. Skutkuje to tym, że 
robot nie musiałby podejmować de-
cyzji sam, robiłby to człowiek, ponie-
waż sterowałby ruchem robota. Na 
przykład wysyłając go na zakupy, cały 
czas widzielibyśmy gdzie idzie, mo-
glibyśmy sterować ruchami i decydo-
wać, co wybiera i ile płaci. Uważamy, 
że aspekt cyberbezpieczeństwa jest 
tu łatwiejszy do zabezpieczenia, bo 
cyberatak musiałby nastąpić na nasze 
gogle – a o tym człowiek jest w stanie 
się szybciej zorientować, niż system. 
Uważam, że to znakomity pomysł! 

Czy robot-kompan będzie wkrót-
ce dostępny dla konsumentów? Czy 
jego przewidywana cena to kwota 
zbliżona np. do ceny telewizora, czy 
będą to raczej wyższe koszty?  

Na razie roboty nie są dostępne ryn-
kowo dla zwykłych konsumentów, 
koszty są zbyt wysokie. Natomiast 
myślę, że zmierzamy do ich obniżenia, 
tak jak spadły ceny robotów, które już 
teraz spotykamy w codzienności: dro-
nów czy odkurzaczy automatycznych, 
które są namiastką robota-kompana 
i są przystępne cenowo. Póki co robot 
kompan to pewien wzorzec zacho-
wań. Firmy zajmujące się robotyką 
tworzą takie wzorce, lecz nie wdra-

„W naszym przypadku zagadnienie nawigacji 
robotów wiąże się z  tym, że chcemy, aby 
funkcjonował w środowisku otwartym: na 
zewnątrz, poza domem i  niekoniecznie 
w obecności właściciela”.



żają ich jeszcze do masowej produk-
cji. Choć budzi to zdziwienie, to ja 
zakładam, że robot-kompan to nie 
jest kwestia kilku lat, a raczej kilkuna-
stu-kilkudziesięciu, jeśli chodzi o ma-
sową dostępność. Nie spodziewajmy 
się, że robot-kompan-humanoid 
pójdzie po zakupy za 5 lat, to mało 
prawdopodobne. Będzie raczej osią-
galny za lat 20, tak samo jak pojazd 
autonomiczny – tu też się spotykam 
z dużym zaskoczeniem, bo wiele osób 
uważa, że pojazd autonomiczny za 2 
lata będzie już na drodze. Tymcza-
sem czekają go jeszcze tory testowe, 
a zanim wszyscy się przesiądziemy do 
pojazdów autonomicznych, to minie 
zdecydowanie więcej niż 2 lata. 

Dotychczas skupiłyśmy się na wy-
korzystaniu robotów w codziennym 
życiu, ale sądzę, że ten wynalazek 
ma duży potencjał naukowy i prze-
mysłowy. Czy dobrze rozumiem, że 
robot-asystent może być użyteczny 
dla naukowca, chirurga, dla kosmo-
nauty na Marsie? 

Oczywiście, że tak. Akurat takie robo-
ty już funkcjonują, są roboty wspie-
rające chirurgów, a niekiedy nawet 
takie, które potrafią ich zastąpić. Jest 
też wiele robotów przemysłowych, 

wykorzystywanych przez 
duże korporacje czy insty-
tucje. Ostatnie doniesienia 
z Marsa to również nic in-
nego, jak robot (a dokład-
niej: dron robotyczny). 
Obecnie to roboty stawiają 
tam pierwsze kroki i prze-
kazują nam wiele istotnych 
informacji, dostarczają 

wiedzy do nowych projektów. 

Dla niektórych aspekty technolo-
giczne mogą się wydawać trudne 
do zrozumienia i odległe, dlatego 
chcemy pokazywać, jak bardzo na-
uka może wpływać na codzienne 
życie. Jak według Pani powinna 
wyglądać taka społeczna odpo-
wiedzialność nauki? 

Pierwszym aspektem jest potrze-
ba szerokiej edukacji społecznej. 
Zostańmy przy przykładzie trans-
portu autonomicznego: trzeba się 
na to dobrze przygotować, wie-
dzieć, że to jest naprawdę w pełni 
automatyczny pojazd. Proszę sobie 
wyobrazić, że jedzie Pani samocho-
dem bez kierownicy, bez pedałów 
czy skrzyni biegów. Spróbujmy 
w tej chwili zaproponować zmoto-
ryzowanemu seniorowi, aby usiadł 
na miejscu, w którym standardowo 
w samochodzie miał kierownicę – 
a tu jej nie ma. Spróbujmy mu po-
wiedzieć: nie martw się, dojedziesz, 
tylko kliknij 5 przycisków, wybierz 
trasę na aplikacji i będzie ok. Przy-
puszczam, że on nam wtedy powie, 
że idzie pieszo. Dlatego edukacja 
jest niezwykle ważne. 

„Nauka wystawia nas na ocenę, na krytykę, 
która jest nieodłącznym elementem tej 
pracy. Ale konstruktywna krytyka pobudza 
do rozwoju – siebie i swoich pomysłów”.



To bardzo życiowy przykład! Z czym 
jeszcze może wiązać się społeczna 
odpowiedzialność nauki? 

Społeczna odpowiedzialność nauki 
to ostrożność w  wydawaniu opinii. 
Społeczeństwo traktuje wiedzę na-
ukową jako przetestowaną, zweryfi-
kowaną. Myślę, że towarzysząca nam 
wciąż pandemia jest najlepszym tego 
przykładem. Na co obecnie czekamy? 
Na opinię Medycznej Rady Naukowej, 
która powie nam, co powinniśmy dalej 
robić. W Radzie są praktycy i lekarze, 
ale to przede wszystkim naukowcy. 
Spoczywa na nich cała odpowiedzial-
ność, to ich osądzamy za podjęte 
decyzje, bo wpływają na losy gospo-
darki. Wyobrażam sobie, że jest to 
dla nich niesamowicie trudne zada-
nie i  staram się podchodzić do ich 
opinii z dużą pokorą, bo rozumiem, 
że bardzo trudno jest jednoznacznie 
powiedzieć, co należy zrobić. I oczy-
wiście to dotyczy różnych obszarów 
życia, w których naukowcy się poru-
szają. Ponadto w nauce jest też tak, że 
wydajemy opinię, a po pewnym cza-
sie weryfikujemy ją ponownie i chcie-
libyśmy zmienić nasz osąd. Nauka 
wystawia nas na ocenę, na krytykę, 
która jest nieodłącznym elementem 
tej pracy. Ale konstruktywna krytyka 
pobudza do rozwoju – siebie i swoich 
pomysłów. 

A jaka odpowiedzialność ciąży na 
Pani i Pani zespole odnośnie projek-
tu robota-kompana? 

Na naszych barkach spoczywa bar-
dzo duża odpowiedzialność za to, jak 
wymyślimy te rozwiązania, żeby były 

dostępne i przyjazne dla osób, które 
będą z nich korzystały. Myślimy o kil-
ku problemach: zaspokojeniu potrzeb 
w  zakresie dostępu do podstawo-
wych usług, asystowaniu w usługach 
opiekuńczych ( jest stosunkowo niski 
stopień wykorzystania nowych tech-
nologii w rehabilitacji), starzejącym 
się społeczeństwie. Pisząc projekt, 
zawarłam we wniosku odniesienie 
do tego zjawiska, ponieważ robo-
ty powinny wspierać osoby starsze 
i osoby z niepełnosprawnościami. Tu 
znów pojawia się bardzo dużo wąt-
ków, które trzeba brać pod uwagę. Na 
przykład osoby starsze często są wy-
kluczone cyfrowo. Musimy sobie wy-
obrazić, że tworzymy robota-kompa-
na, który ma pomóc osobie starszej. 
Powinniśmy więc postarać się, aby 
taka osoba potrafiła nim bez trudu 
sterować. Tworząc różne koncepcje 
robotyczne, na przykład koncepcję 
autonomicznego transportu, musimy 
mieć na uwadze, że z tych rozwiązań 
w  bardzo takiej bliskiej przyszłości 
będą korzystały głównie osoby star-
sze. Gdy te rozwiązania pojawią się 
w masowej produkcji, za mniej-więcej 
20 lat, prawie połowa społeczeństwa 
to będą osoby starsze. Ewidentnie 
będzie to wyzwanie społeczne. 

Rozmowę przeprowadziła:  
Ewa Bichta  

(DBA CZIiTT PW)  
 



Główną dyscypliną, w ramach której 
Pan pracuje na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki Warszawskiej, jest 
informatyka? 

Zgadza się, moją dyscypliną jest in-
formatyka. Szczegółowo zajmuję się 
obecnie tworzeniem narzędzi informa-
tycznych, które służą do wspomagania 
diagnostyki medycznej, a dokładniej: 
diagnostyki obrazowej. Jest nią m.in. 
tomografia komputerowa, gdzie leka-
rze oceniają stan zdrowia pacjenta na 
podstawie analizy zdjęć. Obecnie robią 
to ręcznie, przeglądając poszczególne 
slajdy, których jest często bardzo dużo. 
Nie są wspomagani żadnym systemem 
i zajmuje im to dużo czasu. 

Można sobie wyobrazić, że to bardzo 
wymagające zajęcie, które na doda-
tek jest dopiero pierwszym krokiem 
w procesie leczenia. 

JAK INFORMATYKA MOŻE WESPRZEĆ MEDYCYNĘ?

Wyjaśnia dr inż. Tomasz Leś 



Tak, to zajmuje leka-
rzom cenny czas, jest 
też obarczone ryzykiem 
błędów wynikających 
z  wielu czynników, np. 
złego oświetlenia, róż-
nic w  kalibracji sprzętu, 
zmęczenia. Dlatego wraz 
z  zespołem staramy się 
stworzyć zaawansowane 
oprogramowanie, które będzie po-
magać w procesie stawiania diagnozy 
przez zautomatyzowane przetwarza-
nie i analizowanie zdjęć. Staramy się 
dowieść, że użycie odpowiednich na-
rzędzi informatycznych związanych 
z  przetwarzaniem obrazów, wspo-
maganych sztuczną inteligencją, jest 
w stanie doprowadzić do rozwiązań, 
które będą, po pierwsze, działały 
szybciej niż człowiek, po drugie będą 
przynajmniej tak samo skuteczne jak 
człowiek i po trzecie, do czego dąży-
my, żeby w przyszłości te narzędzia 
mogły nawet zastąpić lekarzy w wy-
branych aspektach ich pracy, odcią-
żyć ich na tyle, na ile będzie to tylko 
możliwe. 

Brzmi bardzo obiecująco. Czy przy-
chylne głosy pojawiają się także 
w środowisku medycznym? 

Owszem, np. ze szpitala na Szaserów. 
Lekarze z tej placówki współpracują 
z nami jako konsultanci, którzy oce-
niają jakość naszego rozwiązania. 
Dzięki temu możliwe jest porów-
nywanie wyników diagnozy z opro-
gramowania z wynikami uzyskanymi 
przez lekarzy. Kiedy udaje nam się 

osiągnąć dość wysoką dokładność, 
znaczy to, że narzędzie jest w stanie 
przeprowadzać diagnostykę w spo-
sób zbliżony do lekarza. 

Czyli oprogramowanie uczy się na 
podstawie postawionych wcześniej 
diagnoz? Ile przypadków trzeba mu 
przedstawić, aby było skuteczne? 

Tak, to są dane, które pochodzą od 
rzeczywistych, konkretnych pacjen-
tów, którzy mieli zdiagnozowaną ja-
kąś chorobę, było to opisane przez 
lekarzy, więc poznajemy przypadek 
i można powiedzieć, że uczymy ten 
system, jaką chorobę przedstawia 
dane zdjęcie. 

Zasada jest zazwyczaj taka, że im wię-
cej mamy dostępnych zdjęć przypad-
ków, to tym lepiej, bo mamy większy 
zbiór danych uczących, na podstawie 
których jesteśmy w stanie dopasować 
potrzebne parametry. Najlepiej, kie-
dy zbiór jest rozbudowany i zawiera 
także nietypowe przypadki, co nauczy 
system działania w mniej oczywistych 
warunkach. Jest w  tym oczywiście 
bardzo duża praca lekarzy, którzy 
z nami współpracują i wykonują opisy 
ręcznie. 

„Liczymy na to, że w przyszłości lekarze 
będą mogli w tym czasie wykonywać inne 
ważne zadania, a część diagnostyki zostawią 
oprogramowaniu”.



Jak wygląda proces uczenia oprogra-
mowania? 

Na przykładzie tomografii kompute-
rowej: mamy zdjęcie przekrojowe, na 
którym widać różne organy. Chce-
my, aby system automatycznie wska-
zał nam, w którym miejscu znajduje 
się nerka czy wątroba i obrysował to 
miejsce. Aby potrafił to zrobić, le-
karz musi wcześniej zrobić to ręcz-
nie, obrysować taki organ, żeby nasz 
system się tego nauczył. Im więcej 
obrysów dostarczą nam lekarze, tym 
mamy większe możliwości do naucze-
nia naszego systemu odpowiedniej 
reakcji. 

A jak wyglądają wyniki pracy syste-
mu? Co otrzymuje lekarz? 

W zależności od rodzaju diagnosty-
ki będzie nas interesował inny efekt: 
wynik obrazowy, wskazujący spośród 
setki zdjęć te, na których wykrył coś 
niepokojącego, zaznaczając to kó-
łeczkiem czy obrysem;  wynik liczbo-
wy, podający np. liczbę konkretnych 
genów, obecnych przy rozwoju cho-
roby nowotworowej. Taka informacja 
pozwala na wybór najlepszego prepa-
ratu do leczenia. 

Czyli jest możliwa bardzo konkretna 
rekomendacja? 

Tak, to już jest rekomendacja bardzo 
konkretna, aczkolwiek na razie ni-
gdzie w Polsce – nie sądzę też, żeby 
gdziekolwiek na świecie – jakikolwiek 
system nie decyduje o kuracji w pełni 
automatycznie. To jest na razie re-
komendacja, ale całą odpowiedzial-

ność zawsze bierze lekarz. Nasze 
oprogramowanie byłoby pomocą 
w szybszym sformułowaniu odpo-
wiednich wniosków. Liczymy na to, 
że w przyszłości lekarze będą mo-
gli w tym czasie wykonywać inne 
ważne zadania, a część diagnostyki 
zostawią oprogramowaniu. 

Czy pod kątem kosztów będzie to 
dostępne rozwiązanie? 

Rozwiązania sprzętowe na etapie 
tworzenia tak zaawansowanego 
systemu są kosztowne, wliczając 
także bardzo duży nakład pracy. 
Jednak zaletą gotowego już opro-
gramowania jest to, że łatwo się 
je kopiuje. Jak się już stworzy taki 
działający dobrze system, to moż-
na go wdrażać niskim kosztem. 
W pewnym sensie rolą moich ba-
dań i naszego zespołu jest to żeby 
pokazać, że my to możemy wdro-
żyć nawet na takich zwykłych kom-
puterach, szeroko dostępnych dla 
większości ludzi. Więc praktycznie 
każdy szpital miałby szansę mieć 
i obsługiwać takie oprogramowa-
nie. 

Wspomniał Pan o tomografii, ale 
i o badaniu genów, podsumujmy 
więc: w jakim zakresie możliwe 
będzie używanie systemu? 

Ogólnie rzecz biorąc, obejmuje to 
ocenę wyników badania. Będzie 
to możliwe na trzech poziomach: 
makroskopowym, gdzie mamy do 
czynienia na przykład ze zmianą 
na skórze, którą widać od razu; 
poziom badania obrazowego (or-



ganów wewnętrznych), na przykład 
tomografia komputerowa, USG, ren-
tgen, echo serca itd. i poziom badań 
molekularnych, genetycznych, gdzie 
dochodzi do analizy poszczególnych 
tkanek, genów. 

Użycie tego narzędzia dotyczy diagno-
styki specjalistycznej, gdy znany jest 
obszar dolegliwości pacjenta i są po-
dejrzenia odnośnie tego, co się dzieje. 
Nie jest to więc poziom wizyty u leka-
rza pierwszego kontaktu, ale bardziej 
zaawansowany moment, gdy wykonuje 
się rozszerzone badania w określonym 
kierunku. Jednak nie ma ograniczenia 
co do obszaru w organizmie, jaki może 
być analizowany przez oprogramowa-
nie – mogą to być choroby skóry, na-
rządów wewnętrznych, mózgu, cho-
roby krwi... Problemy są wyznaczane 
przez lekarzy, a projekty powstają we 
współpracy, gdy siadamy do jednego 
stołu i dyskutujemy ze sobą, jakie są 
potrzeby i co możemy zrealizować. 

Dodatkowo jesteśmy w stanie prze-
twarzać dane w chmurze, tzw. dane 
rozproszone, co umożliwia wykonanie 
znacznie bardziej złożonych obliczeń, 
niż kiedyś i rozszerzenie liczby przy-
padków. 

Czy wykorzystanie chmury obli-
czeniowej umożliwiłoby stworze-
nie bazy danych z różnych placówek 
medycznych na całym świecie i co-
raz większą przestrzeń do uczenia 
oprogramowania? Brzmi to też jak 
możliwość usprawnienia współpracy 
między placówkami.  

Dokładnie tak. I to się w pewien spo-
sób nawet dzieje, są projekty badaw-
cze, które zrzeszają różne ośrodki 
z różnych miejsc. Im większą różno-
rodność danych mamy, tym lepiej. 
W tym celu odbywają się także tzw. 
challenges, coś w stylu konkursów, 
w których startują naukowcy z całe-
go świata. Udostępnia się im rozbu-



dowany zbiór danych medycznych 
i  rywalizują ze sobą w  stworzeniu 
systemu, który będzie jak najbardziej 
dokładny w porównaniu do człowieka. 

Czyli medycyna idzie w parze z in-
formatyką. 

Zgadza się, bo jest bardzo duża 
współpraca informatyków, czyli stro-
ny technologicznej z lekarzami. Mu-
simy poszerzać swoją wiedzę me-
dyczną, aby zrozumieć zachodzące 
w organizmie procesy i projektować 
potrzebne rozwiązania. Dzięki takiej 
współpracy otwierają się nowe kie-
runki, nowe możliwości. 

Jak to się stało, że zaczął się pan zaj-
mować takim połączeniem technolo-
gii i medycyny? 

Kilkoro członków mojej rodziny to le-
karze, więc z samym środowiskiem 
miałem związki od dawna. Z  jednej 

strony mogłoby się wydawać, że 
będą mnie namawiali do podobnej 
ścieżki zawodowej, ale mnie zawsze 
ciągnęło do komputerów, do infor-
matyki. W tym obszarze się rozwija-
łem, a podczas studiów doktoranc-
kich trafiłem na promotora, który 
zajmował się diagnostyką medyczną. 

Co prawda nie szukałem celowo 
takiego obszaru, ale ponieważ te 
zagadnienia były mi znane, a temat 
bardzo zajmujący, to połączyłem te 
dwie dziedziny. 

Czy wytyczanie nowych ścieżek 
wiąże się jakoś z Pana wizją roli 
naukowca? Jak określiłby Pan rolę 
naukowców w kontekście społecz-
nej odpowiedzialności nauki? 

Naukowcy stawiają zawsze te 
pierwsze kroki, próbują pokazać, 
że coś jest możliwe do zrobienia. 
Próbują udowodnić, że jako spo-
łeczność, jako ludzie potrafimy 
tworzyć takie rozwiązania, które 
będą czemuś konkretnemu służyły. 
Tym następnym etapem jest wdro-
żenie, gdzie przetwarzamy kon-
kretny produkt, a więc włącza się 
także rola przedsiębiorców, często 
współpracujących z naukowcami. 

Natomiast zrobienie tego 
pierwszego kroku zazwy-
czaj należy do naukow-
ców, dlatego, że firmy czy 
przedsiębiorstwa muszą 
skupić się na konkretnych 
rozwiązaniach, a  nie na 
naukowych i długotrwa-
łych rozważaniach o do-
stępnych możliwościach. 

I na koniec, jakie ma Pan prognozy 
na przyszłość w obszarze wspiera-
nia medycyny przez informatykę? 

Oprócz działania na poziomie pla-
cówek medycznych wyobrażamy 
sobie, że oprogramowanie mogłoby 
być stosowane przez każdego z nas 

„Przyświeca nam myśl, że odpowiednia 
diagnostyka daje dobre skutki leczenia,  
a więc im lepiej i sprawniej się ją wykonuje, 
tym szybciej wdraża się leczenie”.



– oczywiście w zakresie rozpoznania, 
nie leczenia czy wyboru medykamen-
tów. Na przykład w przypadku zmia-
ny na skórze chcielibyśmy dowiedzieć 
się, czy jest groźna, czy ma charakter 
nowotworowy. Moglibyśmy wtedy 
zrobić zdjęcie, nawet zwykłym tele-
fonem komórkowym i program był-
by w stanie automatycznie przepro-
wadzić taką wstępną diagnostykę. 
Innym przykładem jest coś, o czym 
niedawno dyskutowaliśmy – stworze-
nie sprzętu możliwego do używania 
w domu, np. do samodzielnego ba-
dania moczu. Przy podłączeniu takie-
go sprzętu do zewnętrznego serwera 
można by w krótkim czasie uzyskać 
wstępną diagnozę i wykryć ewentu-
alny problem. 

Przyświeca nam myśl, że odpowied-
nia diagnostyka daje dobre skutki 

leczenia, a więc im lepiej i sprawniej 
się ją wykonuje, tym szybciej wdraża 
się leczenie. Jeszcze jakiś czas temu 
tego typu zadania nie byłyby możliwe 
do rozwiązanie w miarę krótkim cza-
sie, który byłyby konkurencyjny dla 
człowieka. A ponieważ cały czas roz-
wój sprzętowy postępuje, w związ-
ku z tym mamy większe możliwości 
szybszego przetwarzania danych, 
wykorzystując np. sieci głębokie 
(deep learning), które są bardzo ob-
ciążające sprzętowo, ale dostępne na 
uczelniach. Można więc powiedzieć, 
że z pomocą informatyki medycyna 
już teraz wkracza na nowy poziom. 

Rozmowę przeprowadziła:  
Ewa Bichta  

(DBA CZIiTT PW)



Proszę opowiedzieć, czym zajmują się 
Panie w ramach badań prowadzonych 
w POB?  

Zuzanna Bojarska: Doskonalimy me-
todę produkcji nowych materiałów 
do wydzielania reakcji wodoru. Na na-
szym wydziale, Inżynierii Chemicznej 
i Procesowej PW, została opracowana 
metoda syntezy disiarczku molibdenu. 
Disiarczek molibdenu to materiał dwu-
wymiarowy, trochę przypominający 
grafen. Może mieć różne zastosowania, 
np. w katalizie w reakcjach chemicz-
nych, m.in. w takich w których wydzie-
la się wodór -  to na niej się skupiamy.  

Marta Mazurkiewicz-Pawlicka: Pomysł 
jest taki, żeby uzyskać czysty wodór ni-
skim kosztem.  

CZYSTY WODÓR NISKIM KOSZTEM

dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka  
i mgr inż. Zuzanna Bojarska



Bardzo zgrabna fraza! Co się za nią 
kryje?  

MMP: Kilka wątków. Mamy różne 
źródła energii, ogrzewanie domu, sa-
mochody, to wszystko generuje dużo 
zanieczyszczeń w postaci dwutlenku 
węgla i  tzw. gazów cieplarnianych, 
które przyczyniają się do zmian kli-
matycznych. Dlatego staramy się 
zastąpić te źródła energii jakimś czy-
stym paliwem. Czystym paliwem jest 
wodór. Przykładowo, w samochodach 
benzyna spala się do dwutlenku wę-
gla. Gdyby samochód jeździł na pa-
liwie, jakim jest wodór, to w wyniku 
spalenia, czyli reakcji tlenu z  pier-
wiastkiem, powstałaby woda. Stosu-
jąc wodór jako paliwo, unikamy zanie-
czyszczenia dwutlenkiem węgla. 

Znalezienie odpowiedniej metody na 
wytwarzanie wodoru jest kluczowe, 
by móc wytwarzać go w sposób ma-
sowy, tani i by mógł stanowić źródło 
zasilania samochodów czy domów 
w energię elektryczną. Nasze mate-
riały właśnie to mają na celu: mam 
nadzieję, że dzięki naszym badaniom, 
będziemy mogli generować wodór na 
skalę masową z taniego materiału, ja-
kim jest woda.  

Poza tym, to szczególnie ważne, że 
wodór będzie wydzielony z wody, bo 
będzie czysty, a  to zwiększa moż-
liwości zastosowań. Przykładowo, 
będzie się nadawał do stosowania 
w ogniwach paliwowych, które teraz 
są bardzo szeroko badane. Ponadto, 
może być stosowany do reakcji che-
micznych jako reagent i bardzo czę-

sto jest potrzebny naukowcom do 
badań. Obecnie wodór jest wydzie-
lany głównie z biomasy, przez co jest 
zanieczyszczony związkami węglo-
wymi. W ogniwie paliwowym działa-
ją katalizatory, które są nieodporne 
na zatrucie np. tlenkiem węgla, więc 
zastosowanie wodoru otrzymanego 
z biomasy skraca jego żywotność.  

To o czystości, do kosztów pewnie 
wrócimy za chwilę. Na czym polega 
udoskonalona przez Was metoda po-
zyskiwania wodoru? W czym tkwi jej 
wyjątkowość?  

ZB: Disiarczek molibdenu jest otrzy-
mywany w reaktorze zderzeniowym. 
Jest to reaktor, który pracuje w spo-
sób ciągły. To, że jest możliwy ciągły 
odbiór produktu, jest bardzo warto-
ściowe dla pracy przemysłowej. Reak-
tor zderzeniowy przypomina literę T: 
dwoma kanałami wchodzą strumienie 
reagentów, zderzają się, trzecim ka-
nałem otrzymywany jest produkt. 

MMP: Do reaktora zderzeniowego 
wtłaczane są ciecze, które zderzając 
się ze sobą zaczynają się zmieniać 
w ciało stałe, w cząstki siarczku mo-
libdenu. Zastosowanie tego reaktora 
pozwala otrzymać nanocząstki o bar-
dzo małym rozmiarze i wąskim roz-
kładzie ich wielkości przez co są one 
bardzo jednorodne.  

ZB: We współpracy z profesorem Łu-
kaszem Makowskim, który wraz z ze-
społem opracował syntezę disiarczku 
molibdenu w  reaktorze zderzenio-
wym, postanowiłyśmy rozwinąć te 



metodę, dodając do jednego ze stru-
mieni reagentów materiały węglowe, 
które służą nam jako nośnik kataliza-
tora. Disiarczek tworzy się wtedy na 
ich powierzchni, otaczając je. Dzięki 
temu otrzymujemy jeszcze mniejsze 
rozmiary samego disiarczku molib-
denu, który zamiast rosnąć w większy 
kryształ, obrasta powierzchnię węgla. 

MMP: Co więcej, dodatek nanoma-
teriałów węglowych zwiększa nam 
przewodnictwo elektryczne, przez 
co możliwa jest elektrokataliza. Za-
zwyczaj proces katalizy przebiega 
tak, że po dodaniu katalizatora do re-
agentów przyspieszamy otrzymanie 
odpowiedniego produktu. W elektro-
katalizie reakcje przebiegają dzięki 
przepływowi elektronów. Docelowo 
chciałybyśmy stosować procesy fo-
to-eletrokatalityczne. „Foto-elektro” 
oznacza, że nasz materiał pod wpły-
wem promieniowania słonecznego 
i  reakcji elektrochemicznej będzie 
w  stanie wydzielać wodór z  wody. 
Taki proces jest znany i przeprowa-
dzany, ale elektroliza wody jest ro-
biona na elektrodach platynowych, 
co jest drogie, więc przemysłowo 
nie jest najkorzystniejsze. Natomiast 
disiarczek molibdenu jest półprze-
wodnikiem, który absorbuje część 
promieniowania słonecznego, a jego 
połączenie z nanomateriałami węglo-
wymi zwiększa przewodnictwo elek-
tryczne takiego katalizatora. Oznacza 
to, że dzięki energii z promieniowania 
słonecznego i prądu będziemy mogły 
wydzielać wodór z wody przy ograni-
czonym koszcie w stosunku do platy-
ny.  

Teraz już bardziej rozumiem ten 
fragment dotyczący „niskich kosz-
tów”. Skąd pomysł na tego typu 
rozwiązanie?  

MMP: Przede wszystkim stąd, że 
u nas na Wydziale pracuje grupa, 
która mocno rozwija temat reak-
torów zderzeniowych: badane są 
przepływy, mieszanie, kinetyka 
reakcji. Pomysł na wykorzystanie 
reaktorów zderzeniowych do pro-
dukcji disiarczku molibdenu zapro-
ponował nasz szef, profesor Łukasz 
Makowski po natknięciu się na ar-
tykuł na ten temat. Kiedy się udało, 
zaczęliśmy rozwijać tę metodę, np. 
poprzez przeprowadzenie syntezy 
w obecności nanomateriałów wę-
glowych, ponieważ mam wiedzę 
z tego zakresu. Bardzo nas zacie-
kawił ten temat i dlatego się tym 
zajęłyśmy. 

ZB: To też jest dosyć trudne dla 
nas, ponieważ na naszym Wydzia-
le do tej pory nie było podobnych 
badań. Idąc na doktorat musiałam 
otrzymać zgodę od dr Mazurkie-
wicz-Pawlickiej i profesora Makow-
skiego, żebym podjęła się tematu, 
który jest dla nas nowy i  istniało 
niebezpieczeństwo, że może się 
nie powieść. Akurat się udało, ale 
mogło być różnie. Jestem bardzo 
wdzięczna i szczęśliwa, że się udało, 
że się podjęliśmy takiego zadania. 

Podoba mi się w tej opowieści, 
jak oddaje proces naukowy: prze-
glądamy, co kto ciekawego bada, 
próbujemy powtórzyć dany eks-



peryment u siebie, a kie-
dy się udaje – szukamy 
zastosowań. Co jest 
największą innowacją 
w opracowanym przez 
Was rozwiązaniu?  

MMP: Materiały, nad 
którymi pracujemy są 
już stosowane do reak-
cji wydzielania wodoru. 
Nowością jest właśnie 
zastosowanie reaktorów zderzenio-
wych. Według naszej wiedzy jesteśmy 
jedyną grupą naukową, która stosuje 
reaktory zderzeniowe do produkcji 
takich materiałów. Przeszukaliśmy 
bardzo dużo literatury naukowej, 
długo to trwało, do tej pory nie na-
tknęliśmy się na grupę, która by w ten 
sposób syntezowała takie materiały, 
z disiarczku molibdenu i nanomate-
riałów węglowych. 

ZB: Inni naukowcy stosują metody, 
dzięki którym otrzymuje się na przy-
kład czystszy lub lepszy produkt. Ale 
metodą produkcji jednego kryształu 
disiarczku molibdenu nie da się zre-
wolucjonizować przemysłu. To jest 
nasza mocna strona: skalowalność, 
cena i rezultaty.  

Czyli wróciłyśmy do hasła przewod-
niego: czysty wodór niskim kosztem.  

MMP: Tak. Pozostałe metody są 
kosztowne, wymagają np. wysokie-
go ciśnienia albo temperatury. U nas 
synteza się odbywa w temperaturze 
pokojowej. Nawet, jeżeli nasz produkt 
nie jest tak czysty jak pozyskany tam-
tymi metodami, to fakt, że trudno je 

przenieść do przemysłu stanowi na-
szą przewagę. My mamy możliwość 
wprowadzenia naszego rozwiązania 
na większą skalę, co może przyczynić 
się do obniżenia kosztów i zastąpienia 
platyny w  reakcji wydzielania wodo-
ru.  

W jaki sposób wyniki badań mogą 
się przysłużyć ludziom, wpłynąć na 
naszą codzienność? Wspominała Pani 
paliwo do samochodów, ogrzewanie 
domów. Czyli mówimy o zapewnie-
niu różnych źródeł energii? 

MMP: Tak, wynalazek docelowo 
umożliwi pozyskiwanie czystej ener-
gii: „czystej” czyli bez emisji dwu-
tlenku węgla. Przyczyni się do tego, 
że nasze samochody jadąc nie będą 
wydzielały dwutlenku węgla, bo będą 
korzystały z wodoru w ogniwach pa-
liwowych. Ale ogniwa paliwowe są 
różne: mogą zasilać telefony, domy, 
hale przemysłowe. Dlatego głównym 
zastosowaniem wodoru otrzymanego 
przy użyciu naszych katalizatorów są 
ogniwa paliwowe. Rozwiązanie przy-
da się również naukowcom, którym 
bardzo często potrzebny jest czysty 
wodór do analiz.  

„Pozostałe metody są kosztowne, wymagają 
np. wysokiego ciśnienia albo temperatury. 
U nas synteza się odbywa w temperaturze 
pokojowej. Mamy możliwość wprowadzenia 
naszego rozwiązania na większą skalę, co 
może przyczynić się do obniżenia kosztów 
i zastąpienia platyny w reakcji wydzielania 
wodoru”.



No dobrze, mówimy „ogniwo paliwo-
we” i podajemy przykłady: telefony, 
samochody, hale przemysłowe. Ale 
hale przemysłowe mamy przecież 
podpięte do sieci energetycznej, te-
lefony działają na baterie, a samo-
chody na benzynę albo też na bate-
rię.  

MMP: Obecnie w  telefonie jest ba-
teria, którą podpina się do prądu, by 
ją naładować. W przypadku ogniwa 
paliwowego niepotrzebne jest pod-
łączenie do prądu, wystarczyłoby na-
lać paliwa, a prąd byłby wytwarzany. 
Były już takie konstrukcje, w większo-
ści prototypowe, gdzie do zasilania 
telefonu użyto ogniwa paliwowego. 
Wtedy telefon działałby bez ładowa-
nia, aż skończyłoby się paliwo. Oczy-
wiście wodór jest tu problematyczny 
ze względu na sposób przechowywa-
nia paliwa, ale są też inne ogniwa pa-

liwowe wykorzystujące np. metanol, 
etanol czy kwas mrówkowy.  

ZB: Są też inne zastosowania nasze-
go materiału, o których warto wspo-
mnieć. Disiarczek molibdenu ma 

bardzo dobre właściwości smarne, 
więc ma zastosowanie jako dodatek 
do olejów silnikowych, zapewniają-
cy zmniejszenie zużycia silników, 
elementów smarowanych i  ich 
dłuższą żywotność. Podobnie jak 
grafen, disiarczek molibdenu two-
rzy płaskie powierzchnie i formuje 
stos, ale między powierzchniami 
są bardzo słabe wiązania, co po-
woduje, że poszczególne warstwy 
bardzo łatwo się rozjeżdżają. Do-
datek nanomateriałów węglowych 
pomaga utworzyć stabilną zawiesi-
nę cząstek smarnych w oleju, dzię-
ki czemu możliwe będzie uzyskanie 
bardziej jednorodnego produktu. 
Może też być zastosowany jako 
smar stały w przestrzeni kosmicz-
nej.  

Co spowodowało, że postanowi-
łyście się zająć badaniami nauko-

wymi?  

MMP: Na IV roku po obo-
wiązkowych praktykach, 
które odbywałam w dużej 
firmie, stwierdziłam, że 
praca w przemyśle wiąże 
się z mnóstwem papier-
kowej roboty i powtarza-
niem ciągle tych samych 
czynności. Nie dawało to 
zbyt szerokiego pola do 
rozwoju. Po rozpoczęciu 
pracy naukowej w  labo-

ratorium w ramach przygotowywa-
nia pracy magisterskiej na Wydziale 
Chemicznym PW stwierdziłam, że 
jest to idealne zajęcie dla mnie. Po 
obronie udało mi się dołączyć do 
dwóch dużych projektów realizo-

„Wynalazek docelowo umożliwi pozyskiwanie 
czystej energii: „czystej” czyli bez emisji 
dwutlenku węgla. Przyczyni się do tego, że 
nasze samochody jadąc nie będą wydzielały 
dwutlenku węgla, bo będą korzystały  
z wodoru w ogniwach paliwowych”.



wanych na Wydziale Inżynierii Mate-
riałowej PW związanych z nanomate-
riałami węglowymi. Dzięki temu udało 
mi się zrobić tam doktorat i zająć się 
tematyką nanomateriałów węglowych 
i katalizatorów. 

ZB: Bardzo podobnie zaczęłam. Po II 
roku poszłam na staż do firmy prze-
mysłowej jako stażystka i praktycznie 
przez całe studia pracowałam w prze-
myśle. Mogłam dostrzec, że wszyst-
ko było w biegu, nie zawsze dopra-
cowane, jak powinno. Trochę mnie to 
przeraziło, że może nie być czasu, by 
doszlifować dany produkt czy projekt. 
Pod koniec studiów zaczęłam współ-
pracę z  dr Mazurkiewicz-Pawlicką 
przy mojej pracy magisterskiej, przez 
co zobaczyłam zupełnie inny sposób 
pracy – że jak coś nam nie wychodzi, 
to cofamy się o krok i szukamy błę-
du. Tak, żeby faktycznie na koniec nie 
musieć świecić oczami, że coś jest nie 
tak, jak to jak się obiecywało.  

Na czym polega rola naukowca? 

MMP: Na badaniu tajemnic wszech-
świata. Chociaż to badanie tajemnic 
wszechświata, to zostawiam fizykom 
cząstek elementarnych. Drugą rolą 
jest ułatwienie życia ludziom poprzez 
wprowadzanie różnych innowacji. No 
i trzecia rola: w prosty sposób prze-
kazywać ludziom skomplikowaną wie-
dzę, żeby potrafili zrozumieć, co stoi 
za wynalazkami i innowacjami, które 
polepszają jakość naszego życia. Ale 
jak to zrobić? No to jest problema-
tyczne.  

A jak wybrnąć z takiej sytuacji, kie-
dy ktoś zobaczy materiał, niepo-
party badaniami, w którym pojawia 
się mnóstwo naukowych terminów 
w paranaukowym lub wręcz nie-
naukowym kontekście, a ten ktoś 
w to wierzy? 

ZB: Trudno jest z  takimi osobami 
wchodzić w dialog, bo one są przeko-



nane do swoich racji. Dla mnie bardzo 
istotne jest to, co już się dzieje: festi-
wale naukowe, dni otwarte dla dzieci, 
które mogą zainteresować najmłod-
szych, pokazać, że nauka nie jest nud-
na i skomplikowana. W kole naukowym 
często pracowałam z dziećmi - widzia-
łam ich twarze przy eksperymentach 
naukowych, widziałam jak były zainte-
resowane, jak się cieszyły tym, że coś 
np. zmienia kolor. I myślę, że to jest 
bardzo ważne, żeby już na tak wcze-
snym etapie wzbudzić chęć szukania 
odpowiedzi.  

MMP: Sądzę, że tutaj terminem jest 
„praca u podstaw”. Naprawdę trzeba 
od najmłodszych lat w dzieciach wzbu-
dzać tę ciekawość, pokazywać różne 
eksperymenty i  próbować je wytłu-
maczyć naukowo. Ja też brałam udział 
w  projekcie popularyzującym nano-
technologie w  szkołach podstawo-
wych, w gimnazjach. Był taki rekwizyt: 
drucik z metalu z pamięcią kształtu, 
który się wyginało a on pod wpływem 
ciepła wracał do swojego kształtu. 
Małe dzieci podbiegały i  na widok 
świeczki potrzebnej do podgrzania 
drucika reagowały żywiołowo: „wow, 
a co to?” To mi się tak podobało, ta ich 
ciekawość. Wszystkie dzieci od małego 
są tak ciekawe świata i najlepiej by było 
rozwijać to już od najmłodszych lat.  

Pokazywać, zachęcać, albo przynaj-
mniej nie zabić entuzjazmu.  

ZB: Przykładowo, ja jestem wychowana 
w Warszawie, więc mogę powiedzieć 
że od początku miałam wiele możli-
wości, ale niektóre dzieci nie mają. Te-

raz, jak mam porównanie swojego 
pokolenia i tego, które jest w pod-
stawówce to widzę, że za moich 
czasów nie było takiego zainte-
resowania nauką. Kiedyś, jak ktoś 
się dobrze uczył to automatycznie 
był niezbyt lubianą osobą. A teraz 
jest zupełnie odwrotnie. Może nie 
wszędzie, ale zaczyna być inaczej, 
coś się zmienia. 

Czy zdradzą Panie z jakiego osią-
gnięcia są najbardziej dumne? 

MMP: Ja jestem najbardziej dum-
na z tego, że udało mi się skończyć 
doktorat, że tematyka była bardzo 
ciekawa, że nie chciałam jej porzu-
cać. Zajmowałam się katalizatorami 
do niskotemperaturowych ogniw 
paliwowych i  mocno weszłam 
w tematykę nanomateriałów wę-
glowych.  

ZB: Może to zabrzmi dosyć sztam-
powo, ale najbardziej się cieszę 
z tego, że będę robić badania. Naj-
bardziej to jestem dumna z tego, 
że udało nam się tworzyć grupę 
badawczą, która się lubi i współ-
pracuje prężnie, bez żadnych pro-
blemów. Że lubię przychodzić do 
pracy.  

MMP: Tak, ja też jestem z  tego 
dumna.  

Rozmowę przeprowadziła:  
dr Aleksandra Wycisk  

(DBA CZIiTT PW)





Jak zaczęła się Pana przygoda z nauką?  

W ramach działań koła naukowego na 
pierwszym roku studiów byliśmy na 
spotkaniu w szpitalu, gdzie dyskuto-
waliśmy, czego lekarze potrzebują, do 
czego nie mają dostępu, co by im się 
przydało. Ja to sobie zapisałem – jesz 
cze w kalendarzu papierowym – i odło-
żyłem. Po półtora roku wróciłem do tej 
listy zagadnień uzbrojony w więcej in-
formacji ze studiów. Paleta potencjal-
nych rozwiązań części tych problemów 
się rozszerzyła. Odezwałem się do mo-
jego późniejszego promotora z propo-
zycją spotkania, żeby przedyskutować 
moje pomysły dotyczące rozwiązania 
jednego z tych problemów, które były 
na liście. O ile pomysł mój na rozwiąza-
nie tego problemu wydał mu się cieka-
wy, to zasugerował, że może lepiej by 
było użyć innej metody.  

KTO MA NAJWIĘKSZĄ SZANSĘ ZDOBYĆ MEDAL  
NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH? 

O jednoczesnym badaniu układu oddechowego  
i układu krążeniowego w kontekście formy  
sportowców opowiada dr inż. Marcel Młyńczak



Czego dotyczył problem, którym Pan 
się zajął?  

Użyłem wspomnianej metody do ba-
dania układu oddechowego, a  mój 
promotor wykorzystywał tę metodę 
do badań serca i układu krążenia. Póź-
niej nastąpił rozwój metody, którą się 
zajmowałem pod kątem sprzętowym, 
rozwój możliwości wykorzystania róż-
nych nowych metod analitycznych, 
które poprawiały jakość tej metody.  

Gdzie rozwijał Pan metodę?  

Promotor umożliwił mi przeprowa-
dzenie pomiarów w Polskiej Akade-
mii Nauk i zsieciował z Centralnym 
Ośrodkiem Medycyny Sportowej, 
gdzie przeprowadzaliśmy pomiary 
przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio 
de Janeiro. 

Jak można określić to, czym zajmuje 
się Pan naukowo? 

Najprościej mówiąc, zajmuję się ba-
daniem oddechu. Dodałbym, że są to 
badania nieinwazyjne – to w pewnym 
sensie cecha mojego rozwiązania. To 
nie jest do końca poprawne stwier-
dzenie, ale ja lubię go używać, ba-
dania krążeniowo-oddechowe, czyli 
łączące zarówno spojrzenie na pracę 
serca, jak i na oddech jednocześnie.  

Nad jakim rozwiązaniem Pan pra-
cuje?  

Pracuję nad urządzeniem, które nie 
jest w użyciu komercyjnym i na razie 
nie jest planowane, żeby w nim było. 
Jest to Pneumonitor – nieinwazyjne 

i  przenośne urządzenie do pomia-
ru aktywności oddechowej. Ważny 
szczegół, który odróżnia Pneumo-
nitor chociażby od spirometrii, czy-
li od konieczności zakładania maski 
albo dmuchania do rurki, to jest to, 
że pomiar może być przeprowadzo-
ny w sposób ciągły i bez zaburzania 
przestrzeni oddechowej. Jako przy-
kład można podać sportowców, któ-
rzy przechodzą testy wydolnościowe. 
Obecnie przyklejane są im elektrody 
EKG do monitorowania pracy serca 
oraz wykorzystywana jest maska, do 
której się oddycha i rurka odprowa-
dzająca, która mierzy przepływy obję-
tości i gazy oddechowe. Co jakiś czas 
wykonywany jest pomiar ponadmle-
czanów,  pokazujący czy już przeszli-
śmy do fazy beztlenowej, czy jeszcze 
jesteśmy w fazie tlenowej. Pneumoni-
tor wykorzystuje te same elektrody, 
którymi wykonuje się EKG, ale może 
zmierzyć zarówno parametry czaso-
we, jak i amplitudowe oddechu. Mo-
żemy widzieć, jak oddech zmienia 
się, np. jaka jest długość fazy wdechu 
i długość fazy wydechu, jak to wyglą-
da na przestrzeni całego badania czy 
całej nocy. I co bardzo ważne, nie ma 
konieczności stosowania maski.  

Jaka jest zasada działania tego urzą-
dzenia? 

Zasada działania polega na tym, że 
przyklejane są elektrody – najlepiej 
pod pachami i na rękach, bo wtedy 
najlepiej obejmujemy płuca.  Można 
takie elektrody umieścić w ramach 
patcha przyklejonego na klatkę pier-



siową, więc to nie musi być coś od-
separowanego od urządzenia. Meto-
da to pneumografia impedancyjna. 
Nazwa jest średnio przystępna, ale 
trudno to powiedzieć inaczej. Chodzi 
o to, że mierzymy zmiany impedancji 
elektrycznej klatki piersiowej, czyli 
obserwujemy zmiany w zakresie tego, 
jak klatka piersiowa może przewodzić 
prąd. Jeśli powietrza w płucach jest 
więcej, czyli jesteśmy po wdechu, to 
wtedy impedancja jest większa – opór 
elektryczny jest większy, natomiast 
jeśli powietrza jest mniej, to opór jest 
mniejszy. Opór elektryczny zmienia 
się wraz z akcją oddechową. Im jest 
więcej powietrza, tym jest więcej 
przestrzeni, która nie przewodzi prą-
du, czyli opór się zwiększa, a jeśli jest 
mniej powietrza w  płucach, to jest 
mniej oporu elektrycznego. Widzimy 
falowanie krzywej zmian impedancji 
elektrycznej klatki piersiowej.   

Czy można określić kondycję bada-
nego, zestawiając jego wynik z nor-
mami?   

Tak, ale jest to dość skomplikowana 
sprawa. Ścisłe normy są określone 
dla badania spirometrycznego, które 
polega na tym, że dmuchamy do rurki 
i robimy maksymalny wdech, a potem 
jak najszybciej przez 6 sekund chce-
my wyrzucić całe powietrze. Każdy 
element tego pomiaru jest standa-
ryzowany, normy są przygotowane. 
Natomiast to jest coś, czego my nie 
chcemy, bo to jest pomiar punktowy. 
Jest jeden pomiar, który pozwala po-
wiedzieć, czy ktoś jest zdrowy albo 
ma obturację płuc, albo charaktery-

styka jednego wydechu sugeruje, 
że ma astmę. My skupiamy się na 
pomiarze ciągłym, gdzie tych norm 
jest mniej, ale jest większe pole do 
analiz czy do nowych pomysłów. 
Analizujemy przebieg i patrzymy, 
jak on się zmienia, jaka jest jego 
chaotyczność, jaka jest jego zmien-
ność w zależności od zmieniających 
się warunków.  

Na czym polega przewaga 
Pneumonitora nad spirometrią 
i EKG?  

Jest bardzo mało badań, które po-
kazują jednocześnie pracę serca 
i oddech. Tymczasem analiza od-
dechu też jest wartościowa, np. 
może pomóc określić, na ile pro-
blematyczna jest zmiana warunków 
(np. zmiana obciążenia na rowerze 
stacjonarnym podczas badania) dla 
osób chorych albo jak dużą pojem-
ność oddechową ma sportowiec.  

Do kogo jest adresowane Pana roz-
wiązanie?  

Najszerzej grupę odbiorców moż-
na określić jako osoby chore. Ale są 
to specyficzni odbiorcy, ponieważ 
dla osoby chorej nie ma znaczenia, 
jakim urządzeniem zostanie prze-
prowadzone badanie. Chory nawet 
może nie mieć świadomości, że po-
trzebuje takiego badania. Dlatego 
rozwiązanie jest adresowane do 
lekarzy, a  odbiorcą ostatecznym 
jest chory. Lekarzowi rozwiązanie 
dostarcza wartości diagnostycz-
nej. Grupę chorych można podzielić 



na osoby starsze, które 
mają obturacyjną cho-
robę płuc czy problemy 
kardiologiczne oraz oso-
by młodsze z  alergiami 
oddechowymi. Tak moż-
na podział zarysować.  

Odbiorcami są także 
sportowcy. W przypad-
ku sportowca, który ma 
cykl treningowy i  wie, że regularne 
wykonywanie pomiarów jest elemen-
tem przygotowania do startów w za-
wodach, Pneumonitor niesie wysoką 
wartość poznawczą.   

Pneumonitor mógłby też pozwalać 
na wykrywanie spłyceń oddechowych 
i wynikających z tego bezdechów, na-
tomiast nie pozwala na detekcję chra-
pania. 

Jakie są mocne strony tej metody? 

Zupełnie podstawową zaletą tej me-
tody jest to, że ona jest nieinwazyjna. 
Elektrody przyklejane są tak, że nie 
wpływają na swobodę poruszania się. 
To jest pierwsza cecha. Druga cecha 
odnosi się do sposobu pomiaru – nie 
robimy pomiaru punktowego, czyli 
jednego wydechu, ale możemy mie-
rzyć 24 godziny na dobę, tak jak ba-
danie holterowskie. A nie ma badania 
holterowskiego oddechu, tylko ciśnie-
nie albo EKG, a tutaj możemy zmierzyć 
wszystko naraz. Trzecią cechą jest to, 
że nie ma maski oddechowej. Czyli jest 
wygodne dla badanego i wiarygodne 
dla badającego. Wiarygodne dlatego, 
że maska zbiera cały przepływ, którym 
oddychamy czy którym mówimy, ale 

wprowadza pewien opór oddecho-
wy. To znaczy trudniej jest oddychać 
przez maskę niż bez niej.  

Mamy trzy aspekty, które decydują 
o  przewadze tego rozwiązania nad 
innymi.  

Można dodać jeszcze jedną kwestię. 
Jeśli robimy spirometrię, to robimy 
tylko spirometrię, nie bierzemy EKG. 
Jeżeli bierzemy EKG, to nie mierzymy 
spirometrii, a tutaj mamy jedno i dru-
gie naraz. 

Czyli dwa w jednym. 

Powiedziałbym, że to jest innowacja 
procesowa. To nie jest zupełnie nowa 
metoda i nie jest tak, że nikt o niej nie 
słyszał.  

Jak widzi Pan przyszłość tego roz-
wiązania?  

Jeżeli chodzi o przyszłość, to wygląda 
dobrze, według tego jak została zde-
finiowana we wniosku grantowym, 
który złożyłem do NCN. Na obecną 
chwilę pierwszym wymaganiem jest 
przygotowanie wersji produkcyj-
nej. Mam na myśli urządzenie, które 
funkcjonuje, które jest bezpieczne – 

„My skupiamy się na pomiarze ciągłym, gdzie 
na razie takich norm populacyjnych nie ma, 
ale jest większe pole do analiz czy do nowych 
pomysłów, a przez to do wykorzystywania, 
np. w medycynie sportowej”.



chociażby dlatego, że nie jest podłą-
czane do zasilania, tylko jest zasilane 
z baterii.  Ale jest to urządzenie bez 
oznaczenia CE. Oznaczenie CE jest 
możliwe do uzyskania w  przypad-
ku produktów medycznych dopiero 
w  momencie, w  którym jest ocena 
kliniczna po wszystkich badaniach kli-
nicznych. W tej chwili podstawowym 
planem jest to, żeby przygotować to 
urządzenie w  wersji produkcyjnej, 
czyli urządzenie w wersji, która jesz-
cze nie będzie miała CE, ale będzie 
produkowana. Chodzi o to, żeby pew-
ne procesy zautomatyzować. Mam 
na myśli przystosowanie urządzenia 
w taki sposób, żeby można było dać 
je lekarzom czy sportowcom bez ko-
nieczności trenowania użycia. Podam 
przykład: żeby nie było tak, że dane 
zapisują się na karcie SD w urządze-
niu i trzeba ją wyciągnąć i zgrać dane, 
ale żeby dla tego urządzenia była de-
dykowana aplikacja, która się z nim 
łączy i pozwala na przesłanie danych 
na serwer.  

Co się udało zrealizować w ramach 
grantu?

W związku ze współpracą z Central-
nym Ośrodkiem Medycyny Sporto-
wej skoncentrowaliśmy się na spor-
towcach, a nie na osobach chorych. 
Chcieliśmy, żeby sportowcy mieli 
dużo pomiarów. Celem tego gran-
tu było to, żeby określić możliwość 
wykorzystania obiektywnych ana-
liz kardiologiczno-oddechowych do 
tego, żeby oceniać przystosowanie 
do wysiłku i adaptację oddechowo-
-krążeniową na podstawie pomiaru 

z  wykorzystaniem Pneumonitora 
bez stosowania technik subiektyw-
nych, np. ankiet z pytaniami o sa-
mopoczucie. Chcieliśmy bazować 
na czymś, na co sportowiec bezpo-
średnio nie ma wpływu, a co leka-
rzowi pokazuje jego stan i pozwala 
podejmować decyzje, np. o  tym, 
żeby zwiększyć objętość trenin-
gową, bo jego wydolność na to po-
zwala.  

Co sportowiec zyska dzięki temu 
rozwiązaniu?  

To jest informacja dla trenera czy 
dla sztabu medycznego. Chodzi 
o to, żeby ocenić, czy aktualna ob-
jętość treningowa daje pozytyw-
ny trend w  trakcie zgrupowania, 
a  docelowo wykorzystać dotych-
czasowy trend do tego, żeby prze-
widywać, co będzie w przyszłości. 
Można to zrobić na podstawie ba-
dań, które można przeprowadzić 
relatywnie szybko i nieinwazyjnie, 
bez konieczności proszenia spor-
towca o to, żeby codziennie robił 
próbę wysiłkową do wyczerpania.  

Na podstawie danych historycz-
nych możliwe jest przewidywanie 
piku formy? 

Tak, ale patrzymy nie na samą do-
celową imprezę, a na okres prze-
rwy. Załóżmy, że mamy trzytygo-
dniowe okresy zgrupowań kadry, 
np. co kwartał. Mamy bardzo dużo 
pomiarów z  trzech tygodni, któ-
re dają nam trend. Widzimy, że na 
podstawie jakiejś objętości trenin-
gowej uzyskaliśmy konkretne wy-



niki. Czyli załóżmy: trzy 
tygodnie teraz, trzy ty-
godnie za trzy miesiące 
i  kolejne, a  to de facto 
pokazuje długotermino-
wy trend, który można 
by było rozszerzyć o im-
prezę sportową, żeby 
forma wówczas była jak 
najwyższa.  

Czy sportowiec przez 
trzy tygodnie zgrupowania 
musi chodzić z przyczepionymi elek-
trodami?  

Cały czas nie musi. W tym konkret-
nym projekcie były pomiary pięcio-
minutowe, bo chcieliśmy pokazać, że 
to nie musi być cały czas. Natomiast 
w  pewnym sensie kontekst holte-
rowski też jest możliwy. Tylko jeżeli 
byśmy mówili o kontekście holterow-
skim, to raczej nie o elektrodach, któ-
re kabelkiem są połączone z  jakimś 
urządzenia, czyli tak jak to jest teraz, 
a o wersji produkcyjnej, która pozwa-
la przykleić patch na klatkę piersiową, 
wewnątrz którego są elektrody, czyli 
przyklejam jedną rzecz i wykonują się 
pomiary.  

Gdzie jeszcze można zastosować 
Pneumonitor? Może zidentyfikował 
Pan obszar inny niż to klasyczne uży-
cie?   

Swego czasu mieliśmy współpracę 
w ramach Modular Analog Research 
System, skrót – MARS. Był to wielo-
ośrodkowy, wielopaństwowy projekt 
naukowy, który polegał na tym, że 
na byłym lotnisku pod Piłą w Polsce 

w  hangarze był budowany habitat 
kosmiczny, który miał symulować – 
w tym przypadku akurat – warunki 
na Księżycu. Ale on też mógł być za-
adaptowany do tego, żeby imitować 
warunki na Marsie. Był plan na czter-
nastodniową misję na Księżyc. Byli 
tam astronauci, którzy oczywiście nie 
lecieli na Księżyc, ale mieli wykony-
wać czynności związane z misją – byli 
ubrani w skafandry tak, jakby byli na 
Księżycu. Były badane różne aspekty: 
neurologiczne, psychologiczne, so-
cjologiczne, ale też w ramach dwóch 
czternastodniowych sesji ci astronau-
ci – których nazywa się astronautami 
analogowymi – mieli wyjścia, czyli 
aktywności poza bazą, np. pobranie 
próbek albo rozłupanie kamienia. Oni 
wówczas ubierali się w skafander i za-
kładali też Pneumonitor. Celem było 
pokazanie, kto jest bardziej przysto-
sowany pod względem fizjologicznym 
do tego, żeby funkcjonować z skafan-
drze. 

Czyli kto jest lepszy wydolnościowo, 
tak?  

Funkcjonowanie w skafandrze stano-
wi pewien problem, nawet ze wzglę-

„Załóżmy, że mamy trzytygodniowe okresy 
zgrupowań kadry, np. co kwartał. Mamy  
bardzo dużo pomiarów z  trzech tygodni, 
które pozwalają nam wyznaczyć trend. 
Widzimy, że na podstawie jakiejś objętości 
treningowej, jakiegoś planu treningowego, 
uzyskaliśmy konkretne wyniki”.



du na to, że tam jest pocenie szybsze. 
Ktoś w danej pozycji gorzej sobie ra-
dzi. Na przykład trzeba na plecach 
naprawić samochód od spodu. Jedne-
mu to lepiej wychodzi, nie męczy się, 
przez co nie podwyższa mu się EKG 
czy oddech nie przyspiesza, a  ktoś 
inny wypada gorzej. Więc to jako pi-
lotaż polegało na tym, że był ciągły 
pomiar i można było ocenić, kto jest 
lepiej przystosowany do poszczegól-
nych aktywności. 

Czy bierze Pan pod uwagę taką przy-
szłość Pneumonitora?  

Jest pewne ograniczenie. Aby prze-
kazać to Europejskiej Agencji Ko-
smicznej czy innemu podobnemu 
podmiotowi, to urządzenie musi być 
certyfikowane. Mogliśmy zrobić pilo-
taż, ale nie mogliśmy zrobić czegoś 
w rodzaju odsprzedania technologii 
Agencji Kosmicznej. Jeszcze.  

Rozmowę przeprowadziła:  
Magda Matysiak  

(DBA CZIiTT PW)





Z BŁYSKIEM W OKU

O badaniach nad soczewką-miecz świetlny opowiada 
dr inż. Krzysztof Petelczyc

Zacznijmy od nazwy, bo ona jednak 
przykuwa uwagę. Czym jest soczewka 
„miecz świetlny” i dlaczego akurat tak 
się nazywa?  

To soczewka, która skupia światło nie 
w  jeden punkt, jak wszystkie znane 
soczewki, tylko w odcinek wzdłuż osi. 
Na pomysł takiej soczewki wpadli lata 
temu profesorowie Andrzej Kołodziej-
czyk, Maciej Sypek, Zbigniew Jarosze-
wicz oraz Salvador Bará. Efekt świetl-
ny skojarzył się młodym entuzjastom 
z mieczem świetlnym. Niestety, prze-
tłumaczyli to jako light sword, chociaż 
jak wszyscy fani „Gwiezdnych Wojen” 
wiedzą, „miecz świetny” po angielsku 
to „light saber”, czyli szpada świetl-
na. Określenie light sword optical ele-
ment, LSOE, zostało użyte w  pracy, 
która ukazała się w 1990 roku. Wtedy 
to była ciekawostka. Nie było wystar-



czająco efektywnej technologii wy-
tworzenia takiej struktury. Trwało to  
do czasu, kiedy na studiach profesor 
zaproponował mi pracę magisterską 
a potem doktorską na temat właści-
wości soczewek skupiających wzdłuż 
osi optycznej.  

Jak działa soczewka „miecz świetl-
ny”?  

Soczewka, która skupia w punkt, two-
rzy obraz w jednej konkretnej odle-
głości. Jeżeli mamy soczewkę, która 
skupia światło nie w jeden punkt, tyl-
ko w pewien odcinek, w związku z tym 
nie ma jednej mocy optycznej, tylko 
pewien zakres ciągły mocy optycznej. 
Oznacza to, że w przypadku „miecza 
świetlnego” możemy wziąć wiele od-
ległości przedmiotowych, które będą 
ostro obrazować w tej samej chwili 
na konkretnym ekranie. Albo w drugą 
stronę: przedmiot z jednej odległości 
będzie obrazowany  w pewnym za-
kresie odległości. To się nazywa obra-
zowanie ze zwiększoną głębią ostro-
ści. Okazało się, że struktura „miecz 
świetlny” wykazuje w  tym zakresie 
bardzo dobre właściwości. Za pomocą 
takiej soczewki można uzyskać ostre 
obrazy przedmiotów, które są w pew-
nym zakresie odległości. W 2011 roku 
obroniłem na ten temat prace doktor-
ską, pokazując, że takie zastosowanie 
może być przydatne w medycynie.  

Do czego służy soczewka „miecz 
świetlny”? 

Staramy się poprawić widzenie osób 
starszych, chociaż właściwie nale-

żałoby powiedzieć: wszystkich osób 
dotkniętych starczowzrocznością, tj. 
prezbiopią. Oczy mają taką właści-
wość, że starzeją się od urodzenia. 
Na początku tego nie zauważamy, po-
nieważ zakres tak zwanej akomodacji, 
czyli zmiany mocy optycznej oka, po-
zwalającej skupić wzrok na dalekich 
albo bliskich przedmiotach, jest spo-
ry. Z czasem ten zakres się zmniejsza. 
Zaraz po urodzeniu mamy około 10 
dioptrii, co oznacza, że widzimy od 
nieskończoności do 10 cm. Z każdym 
rokiem ubywa ułamek dioptrii i śred-
nio po 50 latach zostaje tak mało, że 
najbliższa odległość, w jakiej widzimy 
ostro, to jest 1 metr. To stanowi pro-
blem, ponieważ nasze ręce zazwyczaj 
mają mniej niż metr i nawet oddalenie 
gazety na odległość ręki nie pozwala 
nic przeczytać. Klasycznie ten pro-
blem kompensuje się poprzez założe-
nie okularów do czytania. Da się tak 
żyć oczywiście, i tak żyją tysiące albo 
i miliony ludzi na świecie. Natomiast 
w dzisiejszych czasach poszukuje się 
lepszych rozwiązań. 

Chodzi więc o wygodę? 

Nie tylko. Często ze starzeniem się 
oka jest związany jeszcze drugi pro-
blem: zaćma. Naturalna soczewka 
naszego oka na skutek absorpcji pro-
mieniowania ultrafioletowego i innych 
czynników np. genetycznych lub wie-
ku, zaczyna być coraz bardziej mętna. 
Obecnie jedynym sposobem leczenia 
jest operacja, polegająca na usunięciu 
soczewki. Oko bez soczewki traci ja-
kiekolwiek możliwości akomodacyjne 



(czyli widzi tylko w  jednej odległo-
ści) oraz brakuje mu mocy optycz-
nej – okuliści nazywają ten stan afa-
kią i oznacza on wadę optyczną -20 
dioptrii.  

To sporo.  

Można oczywiście skorygować 
to okularami, ale okulary plus 20 
dioptrii… Denko od butelki wygląda 
przy tym jak płaskie szkiełko. Afa-
kię koryguje się obecnie za pomo-
cą wszczepienia sztucznej soczewki 
w  miejsce naturalnej. Implanty są 
zazwyczaj jednoogniskowe, ale mogą 
też dać większe możliwości: zwięk-
szoną głębię ostrości, jednoczesne 
widzenie w  dwóch odległościach 
(bliższej i  dalszej), czyli działać jak 
soczewka dwuogniskowa albo wielo-
ogniskowa. Takie soczewki już istnie-
ją na rynku. Tak zwane soczewki EDF 
(Extended Depth of Field, rozsze-
rzonej głębi ostrości) to są soczew-
ki wieloogniskowe z marketingowo 
podrasowanymi właściwościami. Te 
soczewki wciąż tworzą tylko dwa 
ogniska, ale ich charakterystyka po-
woduje, że nie traci się na jakości wi-
dzenia, jak w klasycznych soczewkach 
dwuogniskowych.  

To na czym polega przewaga właści-
wości soczewki „miecz świetlny”?  

Niedawno przeprowadziliśmy dwa 
badania. Pierwsze odbyło się w  la-
boratorium optycznym, w  którym 
wykorzystaliśmy model sztucznego 
oka, czyli specjalny układ optyczny, 
zgodny z normami ISO. Badanie wy-

kazało, że nasze implanty są o klasę 
lepsze, w porównaniu z komercyjny-
mi soczewkami aktualnie dostępnymi 
na rynku. Drugie badanie było prowa-
dzone z udziałem ludzi. Niestety, nie 
mamy jeszcze naszej soczewki w po-
staci wszczepialnej. Do opracowania 
takiej zaawansowanej technologii po-
trzebne nam są dosyć duże fundusze. 
Z analizy rynku technologicznego wy-
szło, że opracowanie technologii do 
wykonania takiej soczewki potrzebne 
jest minimum około miliona złotych 
– to na samą technologię, a jeszcze 
trzeba przeprowadzić badania kli-
niczne.  

Rozumiem, że zanim to nastąpi, pra-
cujecie na jakimś prototypie.  

Obecnie mamy soczewkę plastiko-
wą, powstałą w ramach projektu eu-
ropejskiego, który wykonywaliśmy 5 
lat temu. Soczewkę można włożyć do 
obiektywu, można przez nią patrzeć, 
natomiast nie można jej wszczepić do 
oka. Nie można jej również użyć jako 
soczewki kontaktowej. Jedyne co mo-
gliśmy zrobić, to ustawić tę soczewkę 
jak najbliżej oka. Przeprowadziliśmy 
takie badanie kliniczne we współpra-
cy z Wojskowym Instytutem Medycz-
nym w Warszawie. Chcieliśmy spraw-
dzić, jak widzą przez taką soczewkę 
ludzie dotknięci utratą akomodacji 
oka (prezbiopia, starczowzroczność): 
jaki jest kontrast widzenia, jaka jest 
jakość widzenia. 

Co pozwoliły Wam odkryć badania 
z pacjentami?  



Okazuje się, że soczewka 
działa, a  jakość widze-
nia jest akceptowalna 
do czytania. Kontrast 
też jest akceptowalny – 
w okulistycznych testach 
widzenia poziom kontra-
stu nie odbiega na tyle, 
żeby utracić funkcjo-
nalność widzenia. Optycznie 
dalej nie pójdziemy – osiągnęliśmy 
granicę możliwości analizy tego pro-
blemu. Odtąd zaczyna się już problem 
medycyny, fizyki medycznej, opto-
metrii. To jest taki interdyscyplinar-
ny obszar, w którym trudno znaleźć 
specjalistów.  

Dlaczego tak trudno znaleźć spe-
cjalistów? Jeżeli kilka dyscyplin bada 
to samo zagadnienie to mogłoby się 
wydawać się, że ekspertów jest spo-
ro.  

Optycy znają się na optyce, na fizyce, 
posługują się innym językiem niż oku-
liści, którzy się znają na oku i na jego 
fizjologii. Trudno znaleźć wspólny ję-
zyk. Opisując nasz problem badawczy 
z perspektywy klasyfikacji dziedzin 
naukowych, jesteśmy na wszystkich 
trzech nogach. Mamy nauki ścisłe 
i techniczne, mamy nauki o zdrowiu 
i jeszcze jest nam potrzebna noga hu-
manistyczna, społeczna. Psychologia 
eksperymentalna zapewnia umiejęt-
ność zaprojektowania odpowied-
nich procedur badawczych, które by 
w wiarygodny sposób i dla medyków, 
i dla fizyków-optyków pokazały wy-
niki badań klinicznych. Wszystkie te-
sty, które wykonujemy u okulistów, są 

zaprojektowane przez specjalistów 
w psychologii eksperymentalnej. Fizy-
cy chcą wiedzieć jakie obrazy tworzą 
się na siatkówce. Lekarze chcą mieć 
test, w którym stwierdzą, jak czło-
wiek widzi i czy leczenie działa czy 
nie. Jedni i  drudzy często nie mają 
świadomości, że jest obszar łączący 
te perspektywy, właśnie obszar psy-
chofizyki, którym się staram obecnie 
zajmować.  

Jak w praktyce wyglądają interdy-
scyplinarne badania w tym zakresie? 

We współpracy z  Działem Badań 
i Analiz w Centrum Zarządzania In-
nowacjami i Transferem Technologii 
PW stworzyliśmy Laboratorium Ba-
dań  Percepcyjnych, które wyposa-
żone jest w aparaturę do optometrii, 
do badania oka oraz w know-how do 
projektowania i  przeprowadzania 
badań dotyczących subiektywnych 
wrażeń, obiektywizacji tych wrażeń 
i wyciągania z nich wniosków. Nasz 
Priorytetowy Obszar Badawczy do-
tyczy implantów wewnątrzgałkowych 
soczewki oka. Lekarze, na podstawie 
rozmów z pacjentami, stwierdzają, że 
pacjenci po wszczepieniu soczewek, 
szczególnie tych bardziej zaawan-
sowanych technologicznie wielo-

„Staramy się poprawić widzenie osób 
starszych, chociaż właściwie należałoby 
powiedzieć: wszystkich osób dotkniętych 
starczowzrocznością, tj. prezbiopią”. 



ogniskowych i zwiększających głębię 
ostrości, widzą pewne niepożądane 
efekty optyczne.  

Takim efektem optycznym jest blask, 
czyli jeżeli patrzymy na źródło świa-
tła, to nie widzimy pojedynczego źró-
dła światła tylko taką plamę świetlną 
wokół niego. Takim zjawiskiem jest 
też halo, kiedy wokół źródła świa-
tła widzimy wyraźnie odseparowany 
okrąg koncentryczny, ze środkiem 
w tym punkcie światła. Lekarze wiążą 
te efekty z soczewkami wewnątrzgał-
kowymi, ale nie potrafią tego zmie-
rzyć. Mogą tylko zapytać pacjenta. 
Nie ma możliwości oceny skali, wiel-
kości tego problemu, a już tym bar-
dziej powiązania go z  konkretnym 
rodzajem soczewki kontaktowej 

albo implantu wewnątrzgałkowego 
mimo, iż to z  kolei interesowałoby 
prawdopodobnie producentów so-
czewek, którzy chcieliby unikać tych 
efektów. Nasz projekt ma wychodzić 

naprzeciw temu zapotrzebowaniu 
poprzez opracowanie metody i bu-
dowę skali, w której byłoby można 
mierzyć takie efekty w odniesieniu 
do rzeczywistych wrażeń pacjen-
tów.  

Z wizyt u okulisty zapamiętałam, 
że testuje się różne soczewki 
i pada pytanie: czy dobrze widzę? 
Nigdy nie wiem, co odpowiedzieć 
na takie pytanie. Całe życie noszę 
okulary, więc właściwie nie wiem, 
jaki jest mój punkt odniesienia: 
jak powinnam widzieć, gdzie jest 
właściwy punkt ostrości? Jak pla-
nujecie sobie poradzić z uporząd-
kowaniem takich subiektywnych 
odczuć?  

Chcemy zgromadzić pacjentów, 
którzy doświadczają ta-
kich efektów, zbudować 
odpowiednie urządzenie, 
które by potrafiło zmie-
rzyć dokładnie pole wi-
dzenia. Chcemy badać nie 
pole widzenia w  sensie 
obiektywnym ( jaki obraz 
się pojawia na siatków-
ce oka tych pacjentów), 
ale pole widzenia w sen-
sie subiektywnym ( jak 
pacjenci widzą punkty 
w  różnych miejscach 
pola widzenia). Potem 
spróbować w  optyczny, 

oczywiście uproszczony, sposób 
zasymulować to ich pole widzenia. 
Kiedy je zasymulujemy, będziemy 
mieli parametry symulacji, które 
będą określać nam dokładnie to, 

„Chcemy badać nie pole widzenia w sensie 
obiektywnym ( jaki obraz się pojawia 
na siatkówce oka tych pacjentów), ale 
pole widzenia w sensie subiektywnym 
( jak pacjenci widzą punkty w różnych 
miejscach pola widzenia). Potem spróbować  
w optyczny, oczywiście uproszczony, sposób 
zasymulować to ich pole widzenia”.



co pacjent widzi. W przyszłości, być 
może w kolejnym projekcie, powiązać 
te elementy z odpowiednimi soczew-
kami i w ten sposób dać możliwość 
tworzenia udoskonalonych soczewek 
unikających tych efektów a lekarzom 
dać możliwość bardziej precyzyjnej 
diagnozy.  

Metoda pomiaru odzwierciedla 
subiektywne pole widzenia, czyli 
sposób w jaki pacjent widzi i jego 
subiektywną ocenę jakości. W jaki 
sposób przebiega obiektywizacja ta-
kich danych? W jaki sposób zapew-
niacie mierzalność i porównywalność 
tych obserwacji?   

Właśnie do tego, żeby to były mie-
rzalne zagadnienia, służą metody psy-
chofizyki. Trzeba w ten sposób zadać 
pytanie pacjentowi, aby odpowiedź 
na to pytanie była jednoznaczna. My 
to będziemy robić w ten sposób, że 
zaświecimy pacjentowi jasne punkto-
we źródło w centrum pola widzenia. 
Równocześnie będziemy zapalać dru-
gie, dużo słabsze światełko w różnych 
miejscach w  tak zwanym obszarze 
peryferyjnym. Zamiast zapytać „czy 
widzi?”, na co pacjent może odpowie-
dzieć tylko: „tak” lub „nie”, będziemy 
pytać „w  jakim kierunku widzi? na 
jakiej godzinie?” Korzystamy z tego, 
że oba badane zjawiska (halo i blask) 
mają symetrię obrotową – to są koła, 
pierścienie. Na podstawie odpowie-
dzi pacjenta będziemy w stanie okre-
ślić, czy rzeczywiście widzi światełka 
w tym miejscu, w którym są. Ponadto, 
światełko będzie miało rosnące natę-
żenie. W ten sposób chcemy zbudo-

wać charakterystykę pola widzenia 
w sposób jednocześnie subiektywny, 
bo to pacjent będzie sprawdzał czy 
widzi, ale z drugiej strony zobiektywi-
zowany o tyle, żeby zminimalizować 
tzw. „uprzedzenie” pacjenta, czyli 
sytuację, kiedy jeden pacjent będzie 
mówił „widzę” zaledwie po mignięciu 
a drugi dopiero wtedy, kiedy już bę-
dzie widział wyraźnie. 

No dobrze, to jak będzie można uży-
wać waszej soczewki? Na razie jest 
model, plastikowy prototyp, a kawał 
pracy przed wami, zanim możliwe 
będą implanty.  

Soczewka „miecz świetlny” nie może 
działać jako okulary, ponieważ jej spe-
cyfika wymaga, żeby aktywna była 
cala powierzchnia. W okularach wy-
bieramy sobie za pomocą oka frag-
ment okularu, przez który patrzymy. 
To musi być albo soczewka kontakto-
wa, albo implant wewnątrzgałkowy, 
bo w  tych rozwiązaniach cała po-
wierzchnia elementu jednocześnie 
działa.  

Największym problemem w  wyko-
naniu takiej struktury jest to, że jest 
niesymetryczna. Nie da się jej zrobić 
tak, jak zazwyczaj się robi soczewki, 
czyli przez toczenie: obrót i szlifowa-
nie. Zwykłą soczewkę, niezależnie od 
tego, w którą stronę ją przekroimy, 
zawsze będziemy mieli ten sam ten 
sam profil przekroju, ten sam kształt. 
Na tym polega symetria obrotowa, że 
jeżeli  obrócimy element, to będzie 
identyczny. Nasz  element nie ma sy-
metrii obrotowej - jeżeli go obrócimy, 
to będzie już inaczej wyglądał. Jedno-



cześnie, to właśnie ten brak symetrii 
powoduje przewagę jakości widzenia 
w naszej soczewce, bo rozogniskowa-
ne obrazy przedmiotów z jednej od-
ległości nie zakłócają obrazu w innej 
odległości.  

Ponadto, by stworzyć implant albo 
soczewkę kontaktową, musimy użyć 
materiału biokompatybilnego, mięk-
kiego, sprężystego. Dalsze prace nad 
soczewką to problem materiałowy, 
technologiczny i  kolejnych etapów 
badań klinicznych. Gdybyśmy mieli 
soczewkę w formie bioakceptowalnej, 
którą można włożyć do oka i pokazać, 
że w starszym wieku widzimy dobrze 
we wszystkich odległościach, to firmy 
by się tym zainteresowały. Na razie są 
jeszcze trochę nieufne do tego po-
mysłu. To jest coś nowego, innego niż 
produkt, który mają przetestowany, 
sprawdzony, działa i przynosi zyski. 

To faktycznie duże wyzwanie, by 
przekonać rynek do nowego rozwią-
zania, kiedy dotychczasowe wciąż 
jest efektywne. Jak rozumie Pan takie 
określenie społeczna odpowiedzial-
ność nauki?  

W obecnych czasach społeczna odpo-
wiedzialność nauki przede wszystkim 
kojarzy mi się z tym, żeby ludziom dać 
wiedzę taką, w którą oni by uwierzyli.  

Chcemy porozmawiać o fake new-
sach i o tym jak niektórzy wierzą 
w rzeczy, które nie są naukowo po-
twierdzone?  

Tak czy inaczej, jest to wina nauki, 
a nie ludzi. Na tym polega społecz-

na odpowiedzialność nauki, żeby  
w  ten sposób prezentować osią-
gnięcia nauki i wiedzę, żeby ludzie 
w to wierzyli. To jest według mnie 
społeczna odpowiedzialność nauki.  

Jakie argumenty, jaki sposób pre-
zentacji wiedzy pomaga w tym, 
żeby ludzie w nią uwierzyli?  

Najpierw muszą to zrozumieć, to 
już jest pierwszą barierą. Po drugie, 
muszą się tym zafascynować. A po 
trzecie, najlepiej jakby cokolwiek 
z tego sami sprawdzili. Trzeba od-
wołać się w rozmowie  do czegoś, 
co oni mogą sami sprawdzić. Szko-
ła i nauczyciele mogą wpłynąć na 
ukierunkowanie. Miałem w szkole 
podstawowej dwóch nauczycieli, 
którzy potrafili wzbudzić u  mnie 
fascynację. To było nauczycielka hi-
storii i nauczycielka fizyki. W związ-
ku z tym już idąc do szkoły średniej, 
miałem pytanie, czy fizyka, czy hi-
storia. Wygrała fizyka, ale historia 
we mnie siedzi. Książka o  fizyku, 
profesorze Mieczysławie Wolfke, 
którą napisałem wraz z Eweliną Kę-
dzierską, świadczy o tym najlepiej. 
To były badania historyczne i próba 
rekonstrukcji wydarzeń. Starali-
śmy się nadać temu wymiar mało 
techniczny, żeby tam były ukryte 
emocje, których te historyczne po-
stacie, mogły doświadczać. A dla-
czego w fizyce wybrałem optykę? 
Szczerze powiedziawszy z powo-
du „Gwiezdnych Wojen”. Zawsze 
chciałem skonstruować „miecz 
świetlny”, hologramy…  

Wygląda na to, że z marzeniem 



o mieczu świetlnym nie było więk-
szych problemów. 

Tak, swego czasu postanowiliśmy z pa-
nią Aleksandrą Fliszkiewicz skonstru-
ować miecz i nam się udało.  

Gratuluję. Proszę powiedzieć, z ja-
kiego osiągnięcia jest Pan najbardziej 
dumny?  

Jeżeli chodzi o  sprawy naukowe, to 
powiem szczerze, że jestem raczej 
przywiązany do popularyzacji na-
uki niż do jej posuwania naprzód. 
W związku z tym moim ostatnim naj-
większym osiągnięciem jest  zjazd fi-
zyków i książka o Wolfkem. Natomiast 
jedno i drugie doświadczenie staram 
się połączyć w Rok Wolfkego, któremu 
patronują Politechnika Warszawska, 
Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie 
Stowarzyszenie Fotoniczne i Komitet 
Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Projekt 
ma być nastawiony na popularyzację 
nauki inspirowanej postacią profeso-
ra, która jest kwintesencją politech-

nicznego podejścia do nauki – z jednej 
strony poszukiwania nowych zjawisk, 
ale z drugiej strony próby ich prak-
tycznego zastosowania.  

Rozmowę przeprowadziła:  
dr Aleksandra Wycisk  

(DBA CZIiTT PW) 



SOLIDNY PLAN NA SOLID-STATE BATTERIES

Dr inż. Michał Struzik o bezpieczeństwie litowych 
baterii   

Czego dotyczą badania, które pro-
wadzi Pan w ramach Priorytetowego 
Obszaru Badawczego PW? 

Tematyka dotyczy nowych technolo-
gii dla magazynowania energii i doty-
czy zarówno  nowych materiałów, jak 
i z nowego podejścia do projektowania 
magazynów energii. W naszych bada-
niach skupiamy się na bateriach lito-
wych i adresujemy razem z zespołem 
pewne cechy, które w dzisiejszych ba-
teriach, znanych z telefonów komórko-
wych czy innych urządzeń mobilnych, 
wciąż mogą być poprawiane.  

Proszę opowiedzieć, w czym baterie 
litowe mogą być jeszcze lepsze? 

Skupmy się szczególnie na aspektach 
związanych z  bezpieczeństwem. Od 
czasu do czasu słyszy się o różnych in-
cydentach, czasem niebezpiecznych 



w skutkach, w których baterie odgry-
wają kluczową rolę. Przyczyną więk-
szości z tych incydentów są uszko-
dzenia mechaniczne baterii lub ich 
użycie w niesprzyjających warunkach, 
takich jak np. wysoka lub niska tem-
peratura, które przyspieszają proces 
starzenia się baterii, a  czasem też 
ujawniają wady produkcyjne. Pamię-
tajmy, że jakość i sposób wykonania 
baterii są kluczem do ich bezpiecz-
nego użycia, a wiąże się to z budową 
baterii.  

W dużym skrócie, wewnątrz każdej 
baterii znajdziemy dwie warstwy ma-
teriałów aktywnych, zwanych elek-
trodami, w których przechowywana 
jest energia w postaci ładunku elek-
trycznego. Te warstwy są bardzo bli-
sko siebie, ale się nie stykają ze sobą. 
Ta niewielka przestrzeń pomiędzy 
nimi jest wypełniona materiałem, 
który nazywamy elektrolitem. Ma on 
dwa główne zadania – po pierwsze 
ma umożliwić swobodny i kontrolo-
wany przepływ jonów litu od jednej 
elektrody do drugiej oraz, po drugie, 
uniemożliwić elektronom podróż na 
skróty pomiędzy elektrodami we-
wnątrz baterii. W popularnych dzisiaj 
bateriach elektrolit jest zwykle ciekły 
i tworzy go specjalna sól litu lub ciecz 
jonowa wymieszana z  rozpuszczal-
nikiem. To duże uproszczenie, ale na 
nasze potrzeby wystarczające.  

Kiedy bateria dozna uszkodzenia me-
chanicznego, wówczas możliwe jest 
zwarcie pomiędzy elektrodami i gwał-
towny przepływ prądu, który może 

prowadzić w najgorszym przypadku 
do zapłonu baterii lub tego, co jest 
w jej bezpośrednim kontakcie. Są też 
możliwe inne scenariusze, które zwy-
kle się przytrafiają, gdy korzystamy 
z baterii przez długi okres. Takim bu-
dzącym spore emocje będzie chyba 
rozrost dendrytów litowych. To bar-
dzo ładnie brzmi, ale może być cał-
kiem niebezpieczne. Kiedy używamy 
baterii w niesprzyjających warunkach 
przez jakiś okres, może ona ulegać 
powolnej degradacji, która polega to 
na tym, że pomiędzy elektrodami po-
woli narasta malutka kolumienka ato-
mów litu, która z każdym ładowaniem 
i rozładowaniem baterii może się roz-
rastać, rozgałęziać i z czasem zaczyna 
wyglądać, jak mikroskopijne drzewo 
lub połączenia nerwowe w  naszym 
organizmie, skąd zresztą nazwa den-
dryty litowe. Kiedy taki dendryt się 
bardzo rozrośnie i dotrze do drugiej 
elektrody zwiera ogniwo. Oznacza 
to, że przez tą bardzo wąską ścież-
kę zaczyna płynąć bardzo duży prąd 
i wydziela się dużo ciepła, które jesz-
cze bardziej przyspiesza degradację 
baterii, np. rozpad elektrolitu, z któ-
rego odparowują różne gazy, przez 
co w baterii narasta ciśnienie, które 
jak się łatwo domyślić nie jest dobrym 
pomysłem w zamkniętej przestrzeni 
baterii. Innymi słowy w  przypadku 
zwarcia wewnątrz baterii następuje 
kaskada zdarzeń, które mogą prowa-
dzić nawet do jej zapłonu 

W moich badaniach koncentruje się 
na tym, żeby zastąpić elektrolit ciekły 
elektrolitem stałym, który jest dodat-



kowo materiałem ceramicznym albo 
polikrystalicznym, jeśli tak bardziej 
naukowo mówimy. Kiedy zastępu-
jemy elektrolit ciekły stałym, to po 
pierwsze jony litu są związane w jego 
strukturze krystalicznej. Nawet, jeże-
li nastąpi mechaniczne uszkodzenie, 
np. przebicie baterii, to nic nie odpa-
rowuje, nic nie zaczyna gwałtownie 
reagować. Wszelkie możliwe reakcje 
są reakcjami powolnymi, spokojnymi, 
przy których nie wydziela się tak dużo 
ciepła, jak w przypadku, który opisa-
łem wcześniej. W efekcie zyskujemy 
na bezpieczeństwie.  

Podejrzewam, że wiele osób do-
świadczyło wylewania tradycyjnej 
baterii w jakimś urządzeniu, więc 
poprawa bezpieczeństwa jest tu chy-
ba jasna. Jakie jeszcze zmiany niesie 
nowa budowa baterii?  

Samo zastąpienie elektrolitu ciekłego 
stałym pociąga za sobą sporo konse-
kwencji. Przede wszystkim musimy 
dostosować sposób, w jaki tworzymy 
elektrody. Pierwsze badania pokazu-
ją, że bezpośrednie skopiowanie spo-
sobu wytwarzania elektrod, którego 
używamy w bateriach z elektrolitem 
ciekłym nie sprawdza się za dobrze. 
Stąd też pracujemy nad nowymi ro-
dzajami elektrod, które są dostoso-
wane do pracy ze stałym elektrolitem. 
Warto pamiętać, że w skład elektrody 
poza materiałem, w którym magazy-
nujemy jony litu, wchodzą też inne 
składniki. Używając nowego rodza-
ju elektrolitu musimy się przyjrzeć, 
jak te wszystkie komponenty działa-
ją w nowym otoczeniu. Jedne będą 

działały lepiej, inne gorzej, a z jesz-
cze innych w ogóle może da się zre-
zygnować, upraszczając strukturę 
elektrody, być może zmniejszając 
koszty produkcji lub ułatwiając re-
cykling zużytej baterii.  

Ale według mnie, największym zy-
skiem z zastąpienia elektrolitu cie-
kłego elektrolitem ceramicznym 
będzie możliwość zminiaturyzowa-
nia baterii znacznie poniżej tego, co 
w tej chwili jest możliwe z elektro-
litami ciekłymi. W tym celu musimy 
wykorzystać zaawansowane techni-
ki wytwarzania układów cienkowar-
stwowych. I tutaj zaczyna się robić 
ciekawie, ponieważ już podążamy 
tą ścieżką. Budujemy nowe labora-
torium, w którym będziemy mogli 
tworzyć nowe technologie i nowe 
rodzaje urządzeń do magazyno-
wania energii w mikroskali. Mamy 
pomysł, żeby integrować baterie 
razem z innymi elementami elek-
tronicznymi. W tej chwili w obwo-
dach elektronicznych mamy różne 
elementy - układy scalone, kon-
densatory, diody, oporniki i resztę 
standardu elektronicznego. Na-
tomiast baterie się trochę wymik-
sowały z tego podporządkowania 
jako elementu obwodu elektrycz-
nego, bo są duże i już dawno prze-
stały podążać za prawem Moore’a. 
W konsekwencji baterie traktuje-
my jako coś, co musi być gdzieś na 
zewnątrz, w jakimś pakiecie, który 
dodatkowo przyłączamy przewo-
dem.  

Natomiast są zastosowania, zwłasz-



cza w medycynie, w sze-
roko rozumianej senso-
ryce, gdzie takie małe 
baterie mogłyby być in-
tegrowane bezpośrednio 
z elektroniką i być nano-
szone bezpośrednio obok 
obwodów logicznych. 
Nazywamy to on-chip 
intregration i  jest to kierunek, 
w którym idziemy: niewielkie wyspe-
cjalizowane ogniwa, które mogą za-
silać specjalistyczne urządzenia dla 
medycyny, monitorowania zdrowia, 
powietrza. Mikrobaterie są szcze-
gólnie atrakcyjne w tych wszystkich 
miejscach, gdzie chcemy mieć ma-
gazyn energii blisko, gdzie możemy 
obniżyć straty energetyczne wyko-
rzystując krótkie dystanse.  

Ponadto, baterie, nad którymi pra-
cujemy, mają taką cechę, że kiedy 
je zagrzejemy, to one działają lepiej. 
Skąd się może brać to ciepło? Z elek-
troniki. Jeżeli Pani za długo rozmawia 
lub ogląda serial na telefonie, to on 
się grzeje, i my to ciepło potrafimy 
wykorzystać do tego, żeby nasza ba-
teria działała jeszcze lepiej. Dodatko-
wo, jest wiele miejsc, gdzie wysoka 
temperatura ogranicza zastosowa-
nie klasycznych baterii litowych i tam 
technologia, którą rozwijamy może 
pomóc. 

Dodatkowo, coraz więcej mówi się 
o  wykorzystaniu baterii ceramicz-
nych (all-solid-state) w samochodach 
elektrycznych i  w  tej chwili chyba 
wszystkie duże koncerny opraco-
wują nowe rodzaje baterii z bardzo 

poważną ścieżką wdrożeniową. Czas 
pokaże, jakie są granice stosowania 
tych nowych technologii, ale nie ulega 
wątpliwości, że z naszymi badaniami 
bierzemy udział procesie, który jest 
bardzo aktualny i przyszłościowy. 

Z perspektywy użytkownika bateria 
jest elementem wymiennym, nieza-
leżnym do urządzenia. Nie martwię 
się o jej trwałość, bo kiedy się wy-
ładuje to wymieniam na nową. Co 
z urządzeniem, kiedy taka zintegro-
wana, niewymienna, bateria utraci 
żywotność?  

To jest zdecydowanie szersze pytanie. 
Rozmawiamy w tej chwili o techno-
logii, która ożyła mniej więcej 10 lat 
temu, kiedy odkryto nowe materiały 
o pożądanych właściwościach, więc 
jest to tak naprawdę nowa działka. 
Powstały prototypy, które są bardzo 
obiecujące, natomiast jeżeli cho-
dzi o czas życia, to czas życia baterii 
mierzony w laboratorium nie jest do 
końca tym samym, co jej czas życia 
w życiu codziennym, gdzie jest Użyt-
kownik, który ma swoje przyzwycza-
jenia i niekoniecznie postępuje zgod-
nie z protokołem rozładowania baterii 
używanym w laboratorium; życie ma 
swoją specyfikę, której w  laborato-

„Kiedy zastępujemy elektrolit ciekły stałym 
[...], nawet, jeżeli nastąpi mechaniczne 
uszkodzenie, np. przebicie baterii, to nic 
nie odparowuje, nic nie zaczyna gwałtownie 
reagować. [...] W efekcie zyskujemy na 
bezpieczeństwie”. 



rium zwykle nie modelujemy. Nato-
miast, wychodząc od podstawowych 
praw przyrody, wszystkie procesy, 
łącznie z procesami degradacyjnymi, 
które zachodzą w ciele stałym, są pro-
cesami bardziej powolnymi od tych, 
które zachodzą w cieczach. W związ-
ku z tym, możemy prognozować, że 
zastąpienie elektrolitu ciekłego sta-
łym będzie skutkowało wydłużonym 
czasem życia baterii. No i oczywiście 
należy pamiętać, że przez cały czas 
mówimy o  bateriach, które można 
ładować, więc nie proponujemy roz-
wiązania jednorazowego. 

Co spowodowało, że pojawił się po-
mysł na zastosowanie ciała stałego, 
zamiast płynnego elektrolitu? Czy 
nikt wcześniej na to nie wpadł czy 
było niemożliwe z jakiegoś powodu? 

Koncepcja jest znana praktycznie od 
dziesięcioleci i pojawiła się nawet za-

nim na początku lat dziewięćdziesią-
tych John Goodenough wprowadził 
pierwszą baterię litową. Z  czasem 
użytkowania okazało się, że w bate-
riach zachodzą procesy degradacyj-
ne i już wtedy myślano o tym, w jaki 

sposób można je ograniczyć i po-
prawić bezpieczeństwo baterii. 
Sam koncept zastąpienia elektrolitu 
z ciekłego stałym jest dosyć stary, 
ale jego realizacja była nieosiągal-
na ze względu na brak właściwych 
materiałów i  koszty technologii. 
Dopiero w pierwszej dekadzie po 
2000 r. odkryto trzy grupy mate-
riałów, które są bardzo obiecujące 
w tym zakresie: wykazują pożąda-
ne właściwości fizykochemiczne 
i   są dostatecznie stabilne. Albo 
właśnie – są bardziej stabilne niż 
ciekłe elektrolity. Wykazują też 
wystarczająco duże przewodnic-
two, umożliwiając szybki transport 
jonów litu pomiędzy elektrodami. 
Jeżeli zauważymy, że te materiały 
odkryto w okolicach 2004 i 2007 
roku, to widać, jak świeży to temat.  

Skąd w ogóle pomysł, aby zająć się 
bateriami?  

Tematyką materiałów dla 
energetyki zajmuję się 
praktycznie od początku 
mojej kariery naukowej 
na Politechnice, czyli jak 
w przypadku wielu osób 
od czasów pracy magi-
sterskiej. Początkowo zaj-
mowałem się materiałami 
do ogniw paliwowych, 
a bateriami litowymi za-

cząłem się zajmować w czasie pra-
cy jako post-doc w ETH w Zurychu 
i MIT w Bostonie. Razem z ówcze-
sną grupą prof. Rupp rozpoczę-
liśmy badania w  obszarze cera-
micznych baterii litowych i… tak mi 

„Baterie, nad którymi pracujemy, mają taką 
cechę, że kiedy je zagrzejemy, to one działają 
lepiej. [...]Jeżeli Pani za długo rozmawia lub 
ogląda serial na telefonie, to on się grzeje, 
i my to ciepło potrafimy wykorzystać do tego, 
żeby nasza bateria działała jeszcze lepiej”.



zostało. Sporo pomysłów zrealizowa-
łem jeszcze będąc za granicą, ale im 
głębiej wgryza się w temat, tym wię-
cej pomysłów powstaje. Przyjechałem 
na Politechnikę z nowymi pomysłami 
i scenariuszami do przetestowania, 
buduję nową grupę, gdzie zajmuje-
my się tą tematyką, ponieważ jest to 
obecnie bardzo istotny i aktualny te-
mat. Poza tym czułem, że nie jest to 
temat wyeksploatowany – jest na tyle 
ciekawy, że chciałem mu poświęcić 
więcej czasu.  

Ponadto, temat bardzo dobrze wpisu-
je się w potrzeby związane z rozwija-
niem się elektromobilności. W przeci-
wieństwie do takich makroskopowych 
dużych baterii, które umieszczamy 
w  samochodach, wydaje mi się, że 
będziemy mieć całkiem duże zapo-
trzebowanie na elektronikę, w szcze-
gólności taką która będzie monito-
rowała stan naszego organizmu. Nie 
jest tajemnicą, że społeczeństwo się 
nam starzeje. W związku z tym, my, 
jako naukowcy, nie powinniśmy uda-
wać, że to jest problem, który roz-
wiąże ktoś inny. Jesteśmy w  stanie 
przewidzieć, że im będziemy starsi, 
im starsze będzie społeczeństwo, 
tym większe będzie zapotrzebowa-
nie na to, żeby w  czasie rzeczywi-
stym monitorować pracę serca, puls, 
temperaturę, ale będziemy też chcieli 
monitorować bardziej specyficzne 
parametry życiowe, np. co się dzieje 
w krwi, czy w moczu. Wiele tego typu 
parametrów będziemy w stanie mo-
nitorować i przesyłać do lekarza za 
pomocą spersonalizowanej, bardzo 
małej elektroniki, którą będziemy no-

sili jak zegarek, na nadgarstku albo 
będziemy naklejali na klatce piersio-
wej lub ramieniu. Lekarz będzie mieć 
dostęp do podstawowej diagnostyki 
praktycznie w czasie rzeczywistym. 
Już teraz pracuje się nad systemami 
dozowania leków, które podają przez 
skórę leki w odpowiednich dawkach 
w odpowiednim momencie – czymś 
musimy te układy zasilić. Naszym za-
daniem jest opracowanie technologii, 
która będzie mogła sprostać temu 
wyzwaniu. 

No i jak taka bateria naklejona na 
skórę miałaby działać? Czy taka bli-
skość do ciała jest bezpieczna?  

Materiały ceramiczne, o których mó-
wimy są znacznie bezpieczniejsze niż 
te używane w dzisiejszych bateriach 
z  elektrolitem ciekłym, w  których 
występują szkodliwe rozpuszczalniki. 
Nawet kiedy bateria ceramiczna pęk-
nie, będzie podobnie niebezpieczna 
dla organizmu jak potłuczony talerz. 
Z mojego punktu widzenia, bezpie-
czeństwo to kluczowy dla użytkow-
nika aspekt, na który kładę duży na-
cisk. Kiedy chcemy zwiększyć ilość 
zgromadzonej w baterii energii, mu-
simy podnieść jej masę, czyli zwięk-
szyć ilość materiałów, z których jest 
wykonana, a więc lepiej, żeby to były 
bezpieczne materiały. Jeśli mam być 
szczery, to kiedy stoję w korku i obok 
mnie staje samochód elektryczny, 
mam wystarczającą wyobraźnię, żeby 
sobie ułożyć w głowie scenariusz z ja-
kiegoś filmu katastroficznego. 

To częsty motyw w kinie akcji, że sa-
mochód z silnikiem spalinowym przy 



niewielkim nawet zderzeniu spekta-
kularnie wybucha i płonie.  

Nie, to nie będzie eksplozja. To będzie 
raczej długi pożar, który jest trudny 
do ugaszenia, trudny do opanowa-
nia, w  trakcie którego wydziela się 
bardzo dużo toksycznych substancji. 
Jak w sumie w każdym pożarze. Tutaj 
pewna trudność wynika z charakteru 
tego pożaru. 

Czyli nawet takie specjalistyczne ga-
śnice, które gdzieś tam trzymam pod 
siedzeniem kierowcy… 

Gaśnice, z jakimi dzisiaj jeździmy, ra-
czej niewiele pomogą . Można natra-
fić na informacje prasowe, donoszące 
o pożarze samochodu elektrycznego, 
opatrzone fotografią, na której widać 
odrobinę podwozia i troszeczkę zde-
rzaka przedniego i tylnego – więcej 
samochodu po takim pożarze raczej 
nie ma. Mimo, że nie towarzyszy mu 
spektakularny wybuch, to temperatu-
ry mogą być wyższe, a sam pożar jest 
trudniejszy do opanowania. 

Co właściwie powoduje, że powsta-
je awaria, która prowadzi do takich 
skutków? 

W  samochodzie możemy mieć na-
wet i pół tony baterii; to ok. 10 tysię-
cy ogniw. Wystarczy nieszczęśliwy 
zbieg okoliczności, np. żeby jedno 
z ogniw było wadliwe lub uszkodzi-
ło się w  trakcie eksploatacji. Jeże-
li takie ogniwo zacznie się bardzo 
mocno grzać oraz zawiodą układy 
bezpieczeństwa, które mają odcinać 
fragmenty baterii w przypadku, kie-

dy następuje kolaps termiczny to 
mamy gotowy scenariusz na pożar 
chemiczny. Pożar samochodu elek-
trycznego, jest de facto katastro-
fą chemiczną, ponieważ mówimy 
o  ok. kilkuset kilogramach mate-
riałów, które chcą przereagować 
z  powietrzem atmosferycznym. 
Z jednej strony, mówiąc skrótowo, 
lit bardzo lubi reagować z tlenem, 
a  jeżeli dołożymy do tego wilgoć 
w powietrzu, np. świeżo po desz-
czu, to mamy warunki sprzyjające 
wystąpieniu całej kaskady reakcji 
chemicznych, które napędzają się 
nawzajem, a  w  każdej z  nich wy-
dziela się dużo ciepła. Właściwie 
jedynym sposobem na ugaszenie 
takiego samochodu jest wrzucenie 
go do kontenera z wodą i zostawie-
nie na tydzień, żeby wszystko co ma 
przereagować, przereagowało. Ta-
kiego pożaru nie da się ugasić kla-
sycznymi metodami.  

To o zagrożeniach. Wróćmy do za-
let, bo ostatecznie baterie wyko-
rzystujące stały elektrolit są jednak 
bezpieczniejsze niż te z płynnym. 
Do czego możemy jeszcze wyko-
rzystać baterie ceramiczne (solid-
-state batteries)?  

Takie hasło: stackowanie baterii, 
czyli robienie pakietów baterii. 
W przypadku klasycznych baterii 
mamy bardzo ograniczone moż-
liwości upakowania dużej ilości 
ogniw w małej objętości. W przy-
padku baterii ceramicznych, 
zwłaszcza tych cienkowarstwo-
wych, które mogą mieć grubość 



nawet pojedynczych 
mikronów, możemy za-
szaleć ze stackowaniem. 
Dzisiaj jesteśmy właściwie 
ograniczeni do płaskiej 
struktury kanapkowej, 
która może być zrolowa-
na i zamknięta w kształ-
cie cylindra lub koperty. 
W przypadku mikrobaterii 
możemy uruchomić trzeci 
wymiar i podejść w spo-
sób bardziej kreatywny do podłoża, 
na którym wytwarzamy baterię. Przy-
kładowo, opracowywane są koncepcje 
struktur trójwymiarowych, w kształ-
cie siatki małych studni, wydrążonych 
w podłożu, które zajmują małą po-
wierzchnię, natomiast można w nich 
zgromadzić bardzo dużo energii. 

Wspominał Pan wcześniej o tym, że 
naukowcy nie mogą udawać, że nie 
ma pewnych problemów, że obo-
wiązkiem naukowca jest świadome 
stawienie im czoła. Jakby Pan okre-
ślił, jest jaka jest rola naukowca? 

Kształtowanie świata i  odpowiada-
nie na problemy, które jeszcze się nie 
pojawiły. Przewidywanie problemów, 
przewidywanie wyzwań i proponowa-
nie rozwiązań zanim staną się praw-
dziwymi problemami. 

To bardzo przemyślana odpowiedź.  

Sporo ostatnio o  tym rozmawia-
my, nie tylko prywatnie, ale również 
w kontekście strategii rozwoju wy-
działu czy uczelni. Naukowiec nie 
może tylko siedzieć zamknięty w la-
boratorium. Praca naukowca, który 

w naszych warunkach bardzo często 
pracuje za pieniądze podatnika, po-
winna służyć społeczeństwu. Z mojej 
perspektywy należy dbać o to, żeby 
utrzymywać równowagę pomiędzy 
badaniami podstawowymi a  bada-
niami aplikacyjnymi, bo jedne i dru-
gie kształtują i zmieniają świat. Dzięki 
symbiozie badań podstawowych oraz 
aplikacyjnych możemy dokonywać 
prawdziwych przełomów - gdyby nie 
badania podstawowe, nie mieliby-
śmy dysków SSD ani nawet dysków 
twardych... Gdyby nie dostrzeżono 
szansy na praktyczne wykorzystanie 
gigantycznego magnetooporu, czyli 
całkiem elementarnego zjawiska fi-
zycznego, i nie zaangażowano by się 
w jego aplikacyjne wdrożenie świat 
wyglądałby dzisiaj trochę inaczej.  

Zysk społeczny wynikający z  opisu 
nowego zjawiska fizycznego byłby 
chyba trochę mniejszy niż wykorzy-
stanie tego zjawiska jako bazy dla 
nowej technologii służącej do prze-
chowywania informacji. Z  drugiej 
strony trudno sobie wyobrazić roz-
wój zaawansowanej technologii bez 

„ Już teraz pracuje się nad systemami 
dozowania leków, które podają przez 
skórę leki w  odpowiednich dawkach 
w odpowiednim momencie – czymś musimy 
te układy zasilić. Naszym zadaniem jest 
opracowanie technologii, która będzie 
mogła sprostać temu wyzwaniu”. 



zrozumienia podstaw jej funkcjono-
wania. Dzięki dobremu mariażowi 
badań podstawowych i aplikacyjnych 
popychamy świat odrobinę do przodu 
i tworzymy coraz fajniejsze możliwo-
ści dla społeczeństwa. To taka forma 
służebna. Powinniśmy być trzy kroki 
przed społeczeństwem i przewidy-
wać, jakie za 5 lat, za 10 lat, za 15 lat 
będą wyzwania, z którymi przyjdzie 
nam się zmierzyć i już pracować nad 
gotowymi rozwiązaniami. Oczywiście 
wdrożenie i realizacja takiej postawy 
nie są łatwe, zwłaszcza w  świecie, 
w którym post w mediach społeczno-
ściowych dotyczący teorii spiskowych 
ma lepszy odbiór i większy zasięg niż 
opinia ekspercka; jednak nie możemy 
poddać się dominacji szaleństwa.  

Jeżeli chcemy, żeby praca naukowa 
służyła rozwojowi społeczeństwa, to 
musimy się wyróżniać, mieć szersze 
spojrzenie. To jest chyba największa 
wartość, jaką przywiozłem z post-do-
ca – szersze spojrzenie na moją dys-

cyplinę. Szersze spojrzenie na to, 
czym może być nauka i w jaki spo-
sób naukę można uprawiać. W tej 
chwili działamy bardziej interdyscy-
plinarnie niż 10 lat temu. Zdobycie 
umiejętności komunikacji i współ-
pracy z wieloma zespołami z całe-
go świata, nie tylko z naszej wąskiej 
specjalizacji, też było doskonałym 
doświadczeniem, którym w  tej 
chwili chcę się dzielić tutaj lokalnie 
i pokazywać młodym naukowcom 
ścieżkę, że można, a właściwie, że 
trzeba szukać powiązań z  innymi 
dziedzinami nauki. 

Bardzo dobrze, że poruszył pan 
temat młodych naukowców, bo 
planowałam się dopytać: jak to się 
właściwie stało, że zajął się pan 
nauką?  

Na pewno ciekawość i potrzeba wy-
korzystania jakiejś kreatywnej iskry, 
która się gdzieś tam w środku tli 
i powoduje, że rodzą się pomysły, 



budzi się potrzeba, żeby coś skon-
struować, coś rozwiązać, albo zrobić 
coś lepiej; najlepiej, żeby miało kon-
kretny wpływ choćby na niewielki wy-
cinek mojego otoczenia; coś, co może 
pomóc mnie, moim bliskim lub innym 
ludziom w ogóle. To takie trochę po-
zytywistyczne podejście, bo wierzę, 
że drobne – albo jak się poszczęści to 
duże – rozwiązania, które rozwijamy, 
mogą przyczyniać się do tego, że ży-
jemy w trochę lepszym i trochę bez-
pieczniejszym świecie.  

Istotne jest też dla mnie to, żeby te 
rozwiązania, które proponujemy, były 
możliwie mało agresywne w stosun-
ku do otaczającego nas środowiska. 
Zwłaszcza, że wciąż mamy nastawie-
nie do wykorzystywania przyrody i je-
żeli trzeba postawić fabrykę, to sta-
wiamy fabrykę, niezależnie od tego, 
jakie koszty regionalne czy społeczne 
postawienie jej pociągnie za sobą. 
Uważam, że istotne jest, żebyśmy 
zadbali o  swoje podwórko i  myśleli 
w dłuższej perspektywie, np. co bę-
dzie za 20 lat – jak ten budynek, czy ta 
linia produkcyjna będzie wyglądać za 
20, 30 lat? Czy będzie funkcjonalny? 
Czy będzie się go dało zredefiniować? 
Czy to będzie szkaradztwo, które bę-
dzie straszyć kolejne pokolenia? Czy 
linia produkcyjna da się dostosować 
do nowych technologii? Czy gadżet 
elektroniczny, który kupiliśmy podda 
się recyklingowi, czy zalegnie na wy-
sypisku śmieci? Myślę, że takie drob-
ne kroki powinniśmy wpleść w system 
kształcenia młodych ludzi, bo w ten 
sposób możemy trochę zracjonalizo-
wać podejście do jakości życia w Pol-

sce nie tylko dzisiaj, ale zwłaszcza dla 
przyszłych pokoleń. 

Wracając do baterii, to jednym z wy-
zwań jest w tej chwili recykling baterii 
i odzyskiwanie materiałów, a pamię-
tajmy, że naszym celem powinna być 
gospodarka o  obiegu zamkniętym. 
W  momencie, kiedy mamy ciekłe 
komponenty, część z nich, chcąc nie 
chcąc, idzie w atmosferę. W atmos-
ferze już mamy wystarczająco dużo 
niefajnych rzeczy, więc nie chciał-
bym, żeby było ich więcej. W związ-
ku z tym, w moim rozwiązaniu uży-
te materiały powinny być docelowo 
prostsze w recyklingu i ponownym 
wykorzystaniu. To istotne, by projek-
towane rozwiązania miały możliwie 
mały wpływ na środowisko.   

Rozmowę przeprowadziła:  
dr Aleksandra Wycisk 

(DBA CZIiTT PW)  



WYDRUKUJ TO SOBIE!

O drugim życiu stopów z odzysku i wymyślaniu  
zupełnie nowych materiałów opowiada  
dr inż. Rafał Wróblewski 

Inżynieria materiałowa to dość szero-
kie pole badań. Proszę opowiedzieć, 
czym zajmuje się Pana Zespół?  

Zajmujemy się materiałami funkcjo-
nalnymi, czyli takimi, które mają wła-
ściwości inne niż wytrzymałościowe, 
np. oddziałują na jakieś bodźce. Jedną 
z grup materiałów funkcjonalnych są 
materiały inteligentne. Przykładowo, 
w zapalniczce piezoelektrycznej jest 
materiał funkcjonalny: naciskamy i po-
wstaje iskra. Za pomocą takich mate-
riałów można też konwertować ener-
gię czy wytwarzać zewnętrzne pole 
magnetyczne.  

Nasza grupa jest skupiona na materia-
łach magnetycznych, czyli takich gdzie 
pole magnetyczne jest albo generowa-
ne albo wykorzystywane. Na przykład 
zajmujemy się wytwarzaniem szkieł 



metalicznych czyli stopów metali, 
ale o strukturze innej niż znakomita 
większość, czyli nie struktura krysta-
liczna, a amorficzna, tak jakby zamro-
żona ciecz. One też mogą mieć wła-
ściwości konstrukcyjne, na przykład 
odporność na ścieranie albo twar-
dość, czy wytrzymałość, ale równo-
cześnie mogą wykazywać właściwo-
ści funkcjonalne, czyli być podatne na 
pole magnetyczne lub nie, w zależno-
ści od tego, czy tego chcemy czy nie.  

Czego dotyczą najnowsze prace ba-
dawcze Zespołu? 

Nasz projekt w  rapach prioryteto-
wych Obszarów Badawczych PW do-
tyczy przygotowania materiałów pod 
technologie addytywne, czyli pod 
druk 3D. W szczególności chodzi nam 
o druk 3D za pomocą wiązki laserowej 
SLM, czyli Selective Laser Melting, 
selektywne przetapianie laserowe. 
Nakładamy warstwę proszku, przeta-
piamy laserem, powstaje lity materiał, 
nagarniamy nową warstwę proszku, 
przetapiamy laserem, nagarniamy 
nową warstwę… W ten sposób przy-
rasta nam materiał – to jest właśnie 
technologia addytywna. W projekcie 
skupiliśmy się na budowie urządzenia, 
które jest w stanie wytworzyć prosz-
ki do metody SLM: proszki sferyczne, 
czyli proszki o kształcie małych kule-
czek rzędu kilkudziesięciu mikrome-
trów. Proszki mogą być z bardzo sze-
rokiej gamy materiałów metalicznych 
- możemy produkować proszki ze 
złota, tytanu, stali; z różnych stopów 
cztero-, pięcio-, siedmio- składniko-
wych; z materiałów funkcjonalnych. 

Jednym z tych materiałów są stopy 
na bazie niklu, które wykazują efekt 
magnetokaloryczny. Taki materiał 
możemy drukować, mamy to prze-
testowane. Dlatego teraz próbujemy 
opracować optymalny kształt tego 
proszku.  

Co to znaczy optymalny kształt? Dla-
czego to jest takie istotne?  

Proszki o  kształcie odmiennym od 
sferycznego czyli płytki albo igiełki 
gorzej wypełniają przestrzeń, przez 
co potencjalny produkt miałby więk-
szą porowatość. Z kolei porowatość 
jest niekorzystna w przypadku mate-
riałów, którymi się zajmujemy. Kulki 
się najlepiej upakowują, najgęściej 
zajmują przestrzeń. 

Na tym polega nowość tego rozwią-
zania?  

Proces atomizacji jest dobrze zna-
ny i istnieją przemysłowe atomizery. 
Rzecz w tym, że aby załadować prze-
mysłowy atomizer to potrzebujemy 
np. 50 kg proszku. Proszek stalowy 
czy tytan to nie jest duży koszt, ale 
50kg złota już tak. Mała skala to jest 
zupełna nowość. Klasyczne, przemy-
słowe atomizery nie pozwalają na zro-
bienie kilku gramów. 

W inżynierii materiałowej opracowu-
jemy nowe materiały, na podstawie 
różnych rozważań, np. termodyna-
micznych czy pożądanych właściwo-
ści docelowego materiału. Przykła-
dowo, dany materiał w temperaturze 
pokojowej miałby wykazywać prze-



mianę magnetyczną, aby można go 
wykorzystać w budowie lodówki ma-
gnetycznej. Na etapie badań nie bę-
dziemy robić 50 kg różnych wersji 
stopów, gdzie jest potrzebny czysty 
nikiel, czysty mangan, czysta miedź, 
czysty gal, czysty ind, czysta cyna 
i tak dalej, bo zjedzą nas koszty sa-
mych materiałów.  

W  zaproponowanym rozwiązaniu 
możemy wykonać malutką próbkę 
5-10 gramów, która pozwala na ba-
danie nowego materiału w  bardzo 
małej objętości: określić, czy da się 
wyprodukować proszek kulisty oraz 
czy w procesie atomizacji nie zmie-
nia on swojego składu chemicznego 
(porównanie materiału wejściowego 
i wyjściowego). Potem z tego proszku 
drukujemy i znów powtarzamy bada-
nia właściwości materiału. W przy-
padku pomyślnych wyników, możemy 
przejść na przemysłową skalę. To jest 
właśnie „od pomysłu do przemysłu”: 
wymyślamy materiał, robimy małe 
próbki, a jeśli działają, robimy większe 
próbki, na większą skalę.  

Dlaczego wcześniej nie dało się wy-
tworzyć małych naważek, a teraz jest 
to możliwe? Na czym polega techno-
logia atomizacji ultradźwiękowej? 

Z powodu użytej metody. Atomizację 
gazową znamy np. z perfum, gdzie 
mała porcja cieczy jest rozdmuchi-
wana gazem i powstaje mgiełka. Zna-
ne są tez atomizery odśrodkowe oraz 
rozpylanie plazmowe. Natomiast my 
zaproponowaliśmy technologię ato-
mizacji ultradźwiękowej. Moglibyśmy 

zatomizować nawet pojedynczą kro-
pelkę (czyli mniej niż jeden milimetr 
sześcienny).  

W  urządzeniu występuje element, 
który jest podłączony do generato-
ra drgań ultradźwiękowych i  może 
drgać bardzo szybko, kilkadziesiąt 
tysięcy razy na sekundę. Na drga-
jący element pada struga ciekłego 
metalu. Proszę sobie to wyobrazić, 
jak płyn wlewany na drgający gło-
śnik: powstają kropelki i odskakują. 
W momencie oderwania się, kulki są 
ciekłe, ale w trakcie lotu zastygają. 
Kiedy wpadają do komory, to na ogół 
już są skrystalizowane albo zestalone. 
W efekcie uzyskujemy proszek.  

Należy odpowiednio dobrać materiał, 
np. żeby się nie stopił na elemencie 
drgającym, a także optymalne para-
metry drgań (częstotliwość, ampli-
tuda), aby tworzące się kuleczki były 
jednorodne. Nie jesteśmy w stanie aż 
tak dobrze kontrolować procesu, aby 
wszystkie kulki powstały w tym sa-
mym rozmiarze - jest rozrzut od oko-
ło 20 do 200 mikrometrów. Wtedy 
materiał można podzielić na frakcje 
z wykorzystaniem odpowiednich sit, 
np. rzędu 100, 150 mikrometrów.  

Rozumiem, że to jest użyteczne na 
etapie badawczym: projektowania 
nowego materiału, badania właści-
wości, testowania możliwości. Pro-
szę opowiedzieć, komu się przyda 
takie rozwiązanie? Mam wrażenie, że 
odpowiedź będzie różna, zależnie od 
tego, nad jakim materiałem Państwo 
pracują. 



Tak, bo może być lekarz 
zainteresowany wy-
tworzeniem implantu 
kostnego, opartego na 
stopach tytanu. Może 
to być producent czuj-
ników kąta obrotu w sil-
nikach spalinowych. Jest 
taka funkcja w nowszych 
samochodach „start-
-stop”: kiedy samochód 
się zatrzymuje, silnik ga-
śnie a po naciśnięciu pe-
dału przyspieszenia szybko zaskakuje 
i samochód jedzie dalej. Szybkie uru-
chamianie silnika jest możliwe dzięki 
specjalnym czujnikom kąta obrotu: 
komputer zapamiętuje w  jakiej po-
zycji silnik się zatrzymał, który cylin-
der jest gdzie, kiedy otworzyć który 
zawór i gdzie na którą świecę podać 
iskrę. I to się dzieje natychmiastowo. 
Te czujniki kąta obrotu moglibyśmy 
produkować z  drukowanych mate-
riałów. 

Jest tyle rzeczy, które można dru-
kować 3D: można drukować domy, 
jedzenie. Pole do popisu jest prze-
ogromne. Wydrukowaliśmy ostatnio 
ostrza do noży we współpracy z jed-
nym z polskich rzemieślników wytwa-
rzających noże. To mały, ostry nożyk, 
w którym ostrze ma strukturę war-
stwową i w założeniu ma właściwości 
samoostrzące (wieczne ostrze). Zo-
baczymy czy się uda, czy spełni nasze 
oczekiwania. Drukujemy też tytan na 
implanty. Tytan, oprócz właściwości 
wytrzymałościowych, ma taką funk-
cjonalną właściwość, że jest biozgod-
ny, czyli organizm go nie odrzuca. To 

jest materiał konstrukcyjny i funkcjo-
nalny jednocześnie.   

Możemy sobie zrobić tytanowe ko-
ści?  

No moglibyśmy, oczywiście, niektórzy 
mają, głównie stawy. Jest taki startup 
z  PW: Materials Care5. Bioniczne 
tematy to nie jest Cyber Punk i rok 
2077, tylko 2021. Drukujemy implan-
ty, które pozwalają naprawić uszko-
dzenia, jednocześnie ulepszając, bo te 
tytanowe wstawki są w sumie lepsze 
niż kość. Metody addytywne i nasza 
metoda przygotowania proszków 
może posłużyć nie tylko do opracowa-
nia nowego materiału. Jeśli chcemy, 
możemy stary materiał przerobić na 
proszek i wydrukować nowy produkt. 
Co więcej, jeżeli wydruk nam się nie 
uda, to możemy go bezkarnie przeto-
pić i zatomizować, czyli zawrócić. To 
wspiera gospodarkę obiegu zamknię-
tego. To kwestia dbania o środowisko 
i dbania o ekonomię, bo możemy ten 
sam materiał wykorzystać wielokrot-
nie.  

„W zaproponowanym rozwiązaniu możemy 
wykonać malutką próbkę 5-10 gramów, 
która pozwala na badanie nowego materiału 
w bardzo małej objętości. [...] To jest właśnie 
„od pomysłu do przemysłu”: wymyślamy 
materiał, robimy małe próbki, a jeśli działają, 
robimy większe próbki, na większą skalę”. 



Czekałam na ten wątek! Proszę opo-
wiedzieć, co możemy recyklingować 
z wykorzystaniem waszej metody?  

Na przykład moglibyśmy poddać re-
cyklingowi magnesy neodym-żela-
zo-bor: atomizować zużyte magnesy 
ze starych dysków komputerowych 
(standardowych HDD), ze starych 
głośników, telefonów, maszyn do re-
zonansu magnetycznego - tam są całe 
dziesiątki kilogramów magnesów, 
które można powtórnie użyć, pod-
dać recyklingowi. Jesteśmy w stanie 
zredukować całe hałdy elektrośmieci.  

Magnesy neodym-żelazo-bor mają 
taką błyszczącą powłokę, chroniącą 
przed korozją - są pokryte warstwą 
niklu albo czasem niklu i miedzi. To 
jest odpad. Natomiast to jest prawie 

czysty nikiel i  można go wypłukać, 
oczyścić. Z kolei w stopach magne-
tokalorycznych około 50% stanowi 
nikiel. Zamiast kupować czysty nikiel 
i czyste pierwiastki, możemy wziąć 
nikiel będący obecnie śmieciem i wy-

korzystać go produkcji tego stopu 
magnetokalorycznego. Następnie 
możemy go zatomizować i wydruko-
wać, czyli 50% materiału jest wytwo-
rzone ze śmieci.   

Mając udostępnione odseparowane 
metale typu cyna, nikiel czy inne me-
tale, moglibyśmy je próbować zawra-
cać: atomizować i potem coś z nich 
drukować, jeśli ktoś by miał taką po-
trzebę. Moglibyśmy się też włączyć 
w recykling materiałów nietypowych, 
jeśli byłaby potrzeba wytworzenia 
stopów na bazie tego, co ktoś odzy-
skuje.  

Jestem głównym autorem zgłoszenia 
patentowego dotyczącego opraco-
wanych stopów magnetokalorycz-
nych z odpadowego niklu. Sprawdzili-

śmy, że da się je wytwarzać 
z odpadu po odpadach.  

Co oznacza dla Pana okre-
ślenie społeczna odpowie-
dzialność nauki?  

Z jednej strony jestem wy-
kładowcą, więc społeczna 
odpowiedzialność nauki to 
jest przekazywanie wiedzy 
dalej, uświadamianie, po-
kazywanie nowych rzeczy. 
Z  drugiej strony, dla na-
ukowca ważne jest zadba-
nie, żeby nauka, która jest 

finansowana z pieniędzy publicznych, 
dawała gdzieś jakiś zwrot, np. w for-
mie transferu technologii, by można 
z tego skorzystać, wyprodukować. Jak 
pani kupi nowy samochód, to niewy-
kluczone, że tam będą nasze czujniki 

„Metody addytywne i  nasza metoda 
przygotowania proszków może posłużyć nie 
tylko do opracowania nowego materiału. Jeśli 
chcemy, możemy stary materiał przerobić 
na proszek i  wydrukować nowy produkt. 
To kwestia dbania o  środowisko i  dbania 
o  ekonomię, bo możemy ten sam materiał 
wykorzystać wielokrotnie”.  



kąta obrotu. Albo, może za 10-20 lat, 
jak Pani kupi nową lodówkę, to ona 
już nie będzie opierała się na sprę-
żaniu i rozprężaniu gazu, tylko tam 
będzie magnesik, który będzie się 
kręcił, a  w  środku będzie materiał 
magnetokaloryczny i to będzie super 
ciche, super oszczędne i super wy-
dajne. Zamiast silnika elektrycznego 
i  sprężarki byłby silnik elektryczny 
i wirnik z magnesów, który by się krę-
cił dookoła lub najeżdżał i odjeżdżał 
od elementu magnetokalorycznego. 
Następowałoby grzanie, chłodze-
nie, grzanie, chłodzenie... Ponieważ 
przerabiamy ruch posuwistozwrot-
ny tłoka na ruch obrotowy – lodówka 
nie trzęsłaby się i właściwie nie było-
by jej słychać. Właśnie to rozumiem 
przez społeczną odpowiedzialność 
nauki: przekazywanie wiedzy w po-
staci jakiegoś produktu. Jest jeszcze 
trzecia działka, która jest związana 
z produktem, czyli dbanie o środowi-
sko, klimat. Możemy wziąć stare ma-
teriały i je przerobić na nowo. To jest 
sporą częścią inżynierii materiałowej. 
Zresztą na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Warszawskiej również jest 
cały zespół6, który poświęcił swoje 
badania na recykling akumulatorów, 
baterii i tak dalej. To jest ważne, re-
dukowanie śladu węglowego, gospo-
darka obiegu zamkniętego. 

Podnoszenie świadomości społecznej 
to bardzo ważny wątek i jednocze-
śnie dość trudne zadanie.  

To prawda. Niska świadomość ekolo-
giczna mieszkańców charakteryzuje 
się np. niskim stopniem segregacji 

odpadów. A  jakbyśmy teraz powie-
dzieli: nie wyrzucajcie tych magne-
sów byle gdzie, bo my z tego robi-
my super fajne, oszczędne lodówki! 
Gdyby zrobić kampanię społeczną, to 
może by te magnesy oddawali? Może 
moglibyśmy próbować podnosić te 
świadomość przez pokazanie, że 
efektywność gospodarki zależy wła-
śnie od tego, czy ludzie posegregują 
odpady.  

Byłem kiedyś w  Danii, w  Roskilde, 
gdzie mogłem zobaczyć prototyp 
pompy ciepła do domku jednoro-
dzinnego działającą właśnie w oparciu 
o efekt magnetokaloryczny. Mogliby-
śmy rozwinąć prace nad ochładza-
niem powietrza albo żywności dru-
kując materiały magnetokaloryczne. 
Co najmniej 20% energii produko-
wanej globalnie jest zużywanej na 
chłodzenie. To jest dużo. Możemy 
o  kilkadziesiąt procent zmniejszyć 
zużycie energii na chłodzenie a przez 
to – oszczędzić. Zjawisko magneto-
kaloryczne jest bardziej efektywne 
niż sprężanie i rozprężanie gazu, czyli 
konwencjonalna lodówka, konwencjo-
nalny klimatyzator czy urządzenia do 
produkcji wody chłodniczej do prze-
mysłu.  

Moją idee fixe jest wydrukowanie ta-
kiej lodówki albo agregatu chłodni-
czego prawie od zera z różnych ma-
teriałów. Materiał magnetokaloryczny 
to jest jedna rzecz, umiemy to druko-
wać, podobnie element magnetycz-
ny, czyli zapewniający zewnętrzne 
pole magnetyczne - pracujemy nad 
drukiem magnesów, które mogliby-



śmy wziąć z recyklingu. Ponadto, cały 
system zapewnienia przepływu cieczy 
można drukować z polimerów. Silnik 
niekoniecznie, ale jego elementy już 
tak.  

Jak Pan sądzi, co zmieni się w dyscy-
plinie przez najbliższe 10 lat? 

Myślę, że przede wszystkim mogliby-
śmy poszerzyć gamę materiałów, któ-
re możemy atomizować w ten sposób. 
Moglibyśmy poszerzyć gamę mate-
riałów o ceramikę albo materiały wy-
sokotopliwe, np. wolfram.  Jakbyśmy 
byli w stanie rozpropagować druk 3D 
różnych dziwnych części, moglibyśmy 
wspierać transfer technologii i roz-
wój młodych, innowacyjnych kadr. 
To się częściowo dzieje: jest startup 
politechniczny Amazemet, z którym 
współpracujemy, założycielem jest 
mój doktorant Łukasz Żrodowski. 
Moglibyśmy pomóc małym firmom 
się rozwijać.  

Na zakończenie, proszę opowiedzieć, 
co sprawiło, że stał się Pan naukow-
cem?  

Pierwszy zestaw klocków Lego. Do-
stałem mały zestaw, może 20 kloc-
ków, jak miałem 5, może 7 lat. To był 
ten moment, kiedy pojawiła się tech-
nika. Do tego, mój tata jest bardzo 
uzdolnioną „złotą rączką”, potrafi 
naprawić właściwie wszystko. Ob-
serwując go i  ucząc się od niego, 
ogarnąłem, oczywiście w  bardzo 
podstawowym zakresie, bardzo sze-
roką gamę różnych umiejętności: 
układanie instalacji hydraulicznych, 
elektrycznych, spawanie, stolarka, 

rymarstwo. Stolarstwo i rymarstwo 
jest u nas w rodzinie: jeden dziadek 
był rymarzem, drugi stolarzem. Te 
tradycje techniczne gdzieś tam się 
utrzymują. 

Dlaczego Politechnika? Myślałem 
o  inżynierii środowiska, o  inży-
nierii lądowej, ale jakoś tak… Jak 
poszedłem na dni otwarte, to się 
wszyscy w sali nie zmieścili i stali-
śmy jeszcze w korytarzu. A jak po-
szliśmy z moim kolegą z liceum na 
dni otwarte na Wydział Inżynierii 
Materiałowej, to byliśmy we dwóch 
a ze strony wydziału: czterech pro-
fesorów i dwóch doktorantów. Po-
kazali nam komputery, mikroskopy 
elektronowe, mówili, że wydział 
przyszłościowy, że w sumie to nie 
wiadomo co po tym można robić, 
ale ciekawe studia są. Ja poszedłem, 
kolega nie. To jest bardzo fajna pra-
ca, niesztampowa, zawsze się dzie-
je coś nowego.  

Rozmowę przeprowadziła:  
dr Aleksandra Wycisk 

(DBA CZIiTT PW)





TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI DZIŚ

O wpływie badań nad właściwościami antymaterii na 
społeczeństwo dr Georgy Kornakov

Proszę opowiedzieć nam o badaniach, 
które obecnie prowadzi Pan na PW.

Biorę aktywny udział w eksperymen-
tach z różnych dziedzin fizyki. Ten, 
który koordynuję tutaj, na PW, doty-
czy właściwości antymaterii i ustale-
nia ścieżek eksperymentalnych, które 
pozwolą wykorzystać ją jako narzędzie 
do badania budowy i właściwości ma-
terii. Chodzi więc nie tylko o zbadanie 
własności antymaterii i zrozumienie, 
czy istnieją jakieś różnice między ma-
terią a antymaterią. Chcemy także 
dowiedzieć się, jak wykorzystać an-
tymaterię jako narzędzie do prze-
prowadzania precyzyjnych pomiarów 
eksperymentalnych podstawowych 
własności składników materii.  

To bardzo ważne, ponieważ w przy-
rodzie istnieją cztery siły. Pierwsza 



z nich, którą dobrze znamy, wiąże 
nas z planetą - to siła grawitacji. Dru-
gą, o której wiemy bardzo dużo jest 
oddziaływanie elektromagnetyczne - 
siła, która pojawia się dzięki istnieniu 
ładunków. Wreszcie mamy dwa od-
działywania o bardzo krótkim zasię-
gu - słabe i silne. To siły, które spajają 
materię jądrową, jądra atomów - od-
powiadają za procesy fizyki jądrowej. 

Wiemy, że materia istnieje w dwóch 
postaciach - materii i antymaterii. 
Różnica między nimi jest bardzo sub-
telna. Są one absolutnie identyczne 
pod większością względów, z wy-
jątkiem przeciwnych ładunków. Gdy 
materia i antymateria spotykają się, 
dochodzi do ich anihilacji i przemiany, 
zwykle w energię lub różnego rodza-
ju cząstki, które są emitowane w tym 
procesie.  

Do tej pory zaobserwowaliśmy, że 
cały wszechświat jest zbudowa-
ny z materii. Z tego powodu, gdy 
niewielkie ilości antymaterii, którą 
można sztucznie wytworzyć w ak-
celeratorach, wchodzą w bliski kon-
takt z materią, natychmiast anihilują 
i w końcu znikają. 

Jak można badać coś tak nieuchwyt-
nego?

Pierwszym dużym wyzwaniem ekspe-
rymentalnym jest utrzymanie anty-
materii w izolacji od materii, by zapo-
biec jej anihilacji. W eksperymencie, 
w którym biorę udział, zwanym AEGIS 
(prowadzonym w CERN w Genewie), 
umieściliśmy zestaw magnesów nad-

przewodzących, aby móc wyłapywać 
i przechowywać antymaterię w bar-
dzo silnym polu magnetycznym. Od-
bywa się to w środowisku bardzo 
wysokiej próżni, znacznie wyższej niż 
ta, którą można znaleźć w przestrze-
ni kosmicznej w pobliżu Ziemi. Jest to 
niemal absolutna pustka, która po-
zwala nam przechowywać i groma-
dzić antymaterię wewnątrz urządze-
nia. Dysponujemy również zestawem 
narzędzi i elementów, które pozwa-
lają nam manipulować tą materią, 
przemieszczać ją wewnątrz ekspe-
rymentu. Można to zrobić za pomocą 
zestawu laserów, pól elektrycznych 
itp., które pozwalają nam bawić się 
tym urządzeniem - na przykład wy-
konywać pomiary spektroskopowe 
różnych stanów, jakie możemy utwo-
rzyć, lub wprowadzać do środka sta-
ny ujemnie naładowanej materii wraz 
z antymaterią. Ponieważ, jak zapew-
ne Pani wie, jeśli mamy dwa ładunki 
o tej samej polaryzacji, dwa ładunki 
ujemne lub dwa dodatnie, odpychają 
się one od siebie i niełatwo je ze sobą 
połączyć. 

To prawda, akurat to wiem! 

Dlatego właśnie możemy wprowadzić 
materię do środka. W ten sposób mo-
żemy tworzyć egzotyczne atomy zło-
żone z materii i antymaterii. Jest to 
niezwykle interesujące, ponieważ je-
steśmy w stanie tworzyć stabilne sta-
ny materii i antymaterii połączonych 
razem, mimo że antymateria zawsze 
w końcu zniknie. Przyglądając się 
wzajemnemu oddziaływaniu sił, któ-
re pojawiają się w tym procesie, mo-



żemy naprawdę poznać podstawowe 
oddziaływania. 

Jednak głównym celem eksperymentu 
AEGIS jest sprawdzenie, czy antyma-
teria zachowuje się w polu grawita-
cyjnym w taki sam sposób jak materia. 
Oczywiście większość teorii mówi, że 
musi tak być i jest to bardzo prawdo-
podobne. Gdyby jednak tak nie było, 
tj. gdyby przyciąganie grawitacyjne 
materii i antymaterii było nieco inne, 
wywołałoby to wielką sensację w ba-
daniach, ponieważ wskazywałoby to 
bezpośrednio na kwantowy charakter 
grawitacji. 

Proszę wyjaśnić, dlaczego wiedza 
o tym jest dla nas tak ważna?

Z jednej strony mamy standardowy 
model fizyki cząstek elementarnych, 
który bardzo dobrze opisuje pro-
cesy subjądrowe, procesy jądrowe 
i oddziaływania elektromagnetycz-
ne. Materia i antymateria są częścią 
modelu standardowego fizyki cząstek 
elementarnych - zarówno materia, 
jak i antymateria są w nim bardzo do-
brze opisane. Jeśli chodzi o właściwo-
ści makroskopowe, to jedyną istotną 
różnicą między nimi jest ich ładunek 
elektryczny.

Z drugiej strony mamy ogólną teorię 
względności wraz z grawitacją. Do tej 
pory nie udało się zunifikować opisu 
modelu standardowego fizyki cząstek 
elementarnych z grawitacją, która 
jest opisana w ogólnej teorii względ-
ności Einsteina. Były takie próby, ale 
nie dały zadowalających rezultatów. 
Potrzebujemy dowodów doświad-

czalnych, które wskażą teoretykom, 
jak złączyć te niepołączone dotych-
czas elementy. 

Proces unifikacji teorii pokazuje, jak 
działa współczesna fizyka doświad-
czalna. Mamy teorię i pewne przewi-
dywania i próbujemy znaleźć sposób, 
by ją sfalsyfikować, zidentyfikować 
pewne luki lub wyjątki. Bo jeśli teo-
ria nie jest w stanie przewidzieć, co 
się stanie, lub jeśli znajdziemy coś, co 
odbiega od wcześniejszych przewi-
dywań, to znaczy, że albo teoria, albo 
eksperyment są wadliwe. 

Jeśli problem leży w eksperymencie, 
to oczywiście próbujemy przeprowa-
dzić kolejny, z użyciem innych tech-
nik, aby zmierzyć to samo zjawisko 
i uniknąć wszelkiego rodzaju błędów 
systemowych. Ale jeśli to teoria spra-
wia problemy, to jest to zwykle naj-
większa radość fizyka - oznacza to, 
że odkryłeś coś naprawdę ważnego 
i musisz zaktualizować swoją teorię 
lub znaleźć nowe sposoby opisywa-
nia obserwowanych zjawisk. Cały 
ten proces przypomina polowanie na 
nowe efekty, które nie są uwzględnio-
ne w modelach, jakimi dysponujemy 
obecnie. 

A muszę przyznać, że modele, które 
znamy, są niezwykle udane, ich do-
kładność i precyzja są imponujące, 
więc znalezienie czegoś, co by się 
w nich nie zgadzało, byłoby czymś 
wielkim. 

Eksperymenty takie jak ten, w którym 
biorę udział, mają na celu sprawdze-
nie, czy istnieje jakakolwiek różnica 



w oddziaływaniu grawi-
tacyjnym materii i anty-
materii. Przy obecnym 
stanie wiedzy nie powin-
no być żadnej różnicy, 
więc każdy inny wynik 
oznaczałby przełom. Je-
śli różnica istnieje, to to, 
co wiemy dzisiaj, nie jest 
już aktualne. Trzeba by 
ponownie przeanalizo-
wać teorie, przemyśleć je 
i prawdopodobnie zmo-
dyfikować. 

A jak przebiegają takie eksperymen-
ty? 

Są bardzo skomplikowane i złożone. 
Przede wszystkim wymagają ultra-
precyzyjnych pomiarów, ponieważ 
to, co chcemy zmierzyć, to w rzeczy-
wistości swobodny spadek pojedyn-
czych atomów antymaterii. Nawet 
pomiar przyciągania grawitacyjne-
go zwykłej materii jest niezwykle 
skomplikowany, ponieważ atom jest 
niezwykle lekkim i małym obiektem 
- jakiekolwiek zakłócenia mogą znie-
kształcić wynik pomiaru. 

Sposób, w jaki eksperyment rozwią-
zuje ten problem, jest bardzo spryt-
ny. Osiąga się to poprzez stworzenie 
bardzo zimnej wiązki atomów anty-
materii i wyznaczenie ścieżki o dłu-
gości jednego metra, na której mierzy 
się jej odchylenie. Następnie oczywi-
ście przeprowadza się ten sam ekspe-
ryment z materią i porównuje wyniki, 
aby sprawdzić, czy są one dokładnie 
takie same w obu przypadkach. 

CERN jest jedynym miejscem na świe-
cie, gdzie można zgromadzić duże 
ilości antymaterii. Znajduje się tam 
urządzenie zwane „Decelaratorem 
Antyprotonów” (org. „Antiproton 
Decelerator”). W fizyce cząstek ele-
mentarnych używamy akceleratorów, 
dzięki którym cząstki poruszają się 
szybciej i z większą energią. W tym 
przypadku jednak technologia, którą 
stosujemy, działa odwrotnie - produ-
kujemy cząstki, które są pełne energii, 
a następnie schładzamy je, by móc je 
zgromadzić i przechowywać, dopóki 
nie uzyskamy ich wystarczająco dużo, 
aby przeprowadzić eksperyment.

Od zaplanowania eksperymentu do 
wykonania pomiarów upływa zwykle 
dużo czasu. Jeśli chodzi o nasze pro-
jekty, to mam nadzieję, że w latach 
2022-23 uda nam się wykonać pre-
cyzyjny pomiar części grawitacyjnej. 

To już niedługo. 

Tak, ale przygotowania trwały ponad 
dziesięć lat. Więc to naprawdę dużo 
czasu. 

„Eksperymenty takie jak ten, w którym 
biorę udział, mają na celu sprawdzenie, czy 
istnieje jakakolwiek różnica w oddziaływaniu 
grawitacyjnym materii i antymaterii. Przy 
obecnym stanie wiedzy nie powinno być 
żadnej różnicy, więc każdy inny wynik 
oznaczałby przełom. Jeśli różnica istnieje, to 
to, co wiemy dzisiaj, nie jest już aktualne”.



To rzeczywiście bardzo dużo. Za-
kładając, że w końcu znajdzie Pan 
sposób na zunifikowanie tych dwóch 
modeli, jakie są następne kroki? Co ta 
unifikacja da Panu jako naukowcowi?

To bardzo dobre pytanie! Muszę po-
wiedzieć, że jestem eksperymen-
tatorem, a nie teoretykiem, więc 
skupiam się na przeprowadzaniu eks-
perymentów, zbieraniu, analizowaniu 
i interpretowaniu danych. Gdybyśmy 
odkryli, że istnieje niewielka różnica 
między materią a antymaterią, nie 
oznaczałoby to końca naszych badań. 
Trzeba by wielu lat pracy, aby dostar-
czyć dowodów doświadczalnych, któ-
re skłonią całą społeczność do wspól-
nego poszukiwania sposobu opisania 
tych nowych wyników. 

Co więcej, nawet gdyby udało się 
znaleźć sposób na ujednolicenie obu 
modeli, lista różnych eksperymen-
tów, które chcemy przeprowadzić, 
jest tak długa, jest tak wiele rzeczy, 
które chcemy wypróbować, tak wiele 
aspektów, które chcemy zbadać, że 
prawdopodobnie mógłbym pracować 
nad tym zagadnieniem przez 100 lat 
i nigdy się nie znudzić. 

Jak już wspomniałem na początku, 
badamy również, jak wykorzystać an-
tymaterię jako narzędzie do pomiaru 
właściwości podstawowych skład-
ników materii oraz jak tworzyć inne 
rodzaje stabilnych stanów skupienia. 
Być może uda nam się nawet znaleźć 
sposób, by móc utrzymywać materię 
i antymaterię w pobliżu siebie. Gdy-
by to było możliwe, konsekwencje dla 
nas, jako ludzkości, byłyby imponu-
jące. Anihilacja materii i antymaterii 
przekształca wszystko w energię...

A więc zaopatrujemy się w silniki na 
antymaterię i możemy polecieć na 
Marsa?

Na Marsa? Stać nas na więcej!

Alfa Centauri! 

I jeszcze dalej! Oznaczałoby to na-
prawdę gruntowną zmianę funkcjo-
nowania wszystkiego: społeczeństwa, 
ludzkości. 

Są to badania podstawowe. Być może 
trudno jest dostrzec związek między 
matematyką, fizyką, cząstkami stały-
mi a życiem codziennym, zwłaszcza 
że wiele osób ma złe doświadczenia 

z tymi przedmiotami w szkole 
i stara się o nich jak najmniej 
myśleć. Jak możemy wyko-
rzystać antymaterię w przy-
szłości? Wspomnieliśmy 
już o silnikach i podróżach 
w kosmos, ale możliwości 
jest znacznie więcej. Jakie 
zastosowania możemy zna-
leźć w przyszłości? 

„Być może uda nam się nawet znaleźć sposób, 
by móc utrzymywać materię i antymaterię 
w pobliżu siebie. Gdyby to było możliwe, 
konsekwencje dla nas, jako ludzkości, byłyby 
imponujące. Anihilacja materii i antymaterii 
przekształca wszystko w energię!”



Wyniki tego rodzaju badań podsta-
wowych mogą być przydatne w wie-
lu naukach stosowanych. Istotne jest 
między innymi to, że do przechowy-
wania antymaterii, operowania nią 
i przeprowadzania eksperymentów 
wykorzystywane są najnowocześniej-
sze zdobycze technologii opierające 
się na technologiach fotonicznych. 
Co jeszcze ważniejsze, sam detektor 
ma wiele elementów odpowiadają-
cych tym wykorzystywanym w kom-
puterach kwantowych i kwantowej 
manipulacji stanami. Oznacza to, że 
technologie, które opracowujemy 
obecnie na potrzeby tego ekspe-
rymentu, znajdą prawdopodobnie 
bardzo szybko zastosowanie w tech-
nologiach kwantowych, takich jak 
wykrywanie kwantowe, czyli wyko-
rzystanie kwantowych właściwości 
materii do produkcji precyzyjnych 
czujników. Takie czujniki będą lepsze, 
szybsze, a w dłuższej perspektywie 
prawdopodobnie tańsze niż te, które 
już mamy. Będą też znacznie mniej-
sze - będziemy mogli zminiaturyzo-
wać wiele obiektów, które są obecnie 
używane w przemyśle. 

Co więcej, tego rodzaju badania pod-
stawowe są bezpośrednio związane 
z rozwojem przemysłu. Wraz z na-
szymi partnerami pozyskujemy sprzęt 
do eksperymentów od polskiej firmy. 
Z CERN-u do Polski trafiają bardzo 
zaawansowane technologicznie inwe-
stycje! Również inżynierowie pracu-
jący tutaj, w Warszawie, przyczyniają 
się do znalezienia bezpośredniego 
przemysłowego zastosowania opra-
cowywanej technologii. 

„Technologia przyszłości” jest z nami 
już teraz. Na początku rozwijamy ją 
tylko dlatego, że potrzebujemy na-
rzędzi do eksperymentów, ale później 
te narzędzia mogą znaleźć zastoso-
wanie komercyjne. To pokazuje, że 
postawienie sobie niezwykle skom-
plikowanego celu w nauce zmusza do 
wprowadzania innowacji i opracowy-
wania urządzeń, które w konsekwen-
cji mogą trafić na rynek. Posłużmy się 
przykładem internetu. Być może nie 
wie Pani o tym, ale został on opraco-
wany w CERN-ie. Oczywiście sprzęt 
i sieć zostały wynalezione wcześniej 
przez DARPA, ale sam internet po-
wstał właśnie tam. Głównym celem 
CERN-u jako organizacji badawczej 
jest oczywiście prowadzenie badań 
podstawowych. Czasami jednak, pró-
bując rozwiązywać skomplikowane 
problemy i przeprowadzając złożo-
ne eksperymenty, trzeba opracować 
nowe narzędzia. 

To bardzo ciekawy przykład po-
wszechnie stosowanego wynalazku 
stworzonego właśnie w takich oko-
licznościach. Jako fanka Star Treka 
muszę zapytać - kiedy będziemy mo-
gli się teleportować? Czy będziemy 
mogli przenosić cząsteczki naszych 
ciał w inne miejsca?

A niech to! To jest dobre pytanie! 
Obawiam się, że muszę odpowiedzieć 
innym pytaniem: czemu, jako istoty 
ludzkie, zawdzięczamy swoje właści-
wości? Czy odpowiedź możemy spro-
wadzić do  poziomu cząsteczek, czy 
jednak jest w tym coś jeszcze? Przy-



kład, który mogę podać, jest bardzo 
prosty - atomy węgla. Można z nich 
zrobić grafit – wówczas otrzymamy 
ołówek. Ale z tych samych atomów 
węgla można też zrobić diament, 
trzeba je tylko inaczej uporządkować. 

W replikacji nie chodzi więc tylko 
o poznanie dokładnych właściwości 
cząsteczek, ale także o sposób ich 
uporządkowania w środku. To bardzo 
komplikuje proces, ponieważ liczba 
cząsteczek, które mamy w naszym 
ciele, jest tak niesamowicie duża, że 
zakres informacji, których potrzebo-
walibyśmy, aby móc kogoś przesłać, 
jest niezwykle szeroki. 

Komputer kwantowy na pewno by 
sobie z tym poradził.

To prawda. Ale gdybyśmy mogli to 
zrobić, pojawia się kolejne pytanie...  

...etyka. 

Właśnie. Gdybyśmy mogli przecho-
wywać wszystkie te informacje, to 
moim zdaniem nie byłoby wielkiej róż-
nicy między tym, co obecnie uważa-
my za prawdziwą wersję nas samych, 
a naszą wirtualną kopią. Gdybyśmy 
przechowywali te wszystkie informa-
cje o naszej strukturze w świecie wir-
tualnym, nie dałoby się odróżnić od 
siebie tych dwóch wariantów naszej 
osoby. Gdyby to było możliwe, mo-
glibyśmy stać się po prostu rodzajem 
istot wirtualnych, ponieważ utrzymy-
wanie ograniczeń życia organicznego 
nie miałoby sensu. 

Nie jest to więc tylko wyzwanie dla 
fizyki – trzeba tu rozważyć znacznie 
więcej kwestii. Jak opisałby Pan rolę 
naukowców w społeczeństwie? 

Posłużyłbym się metaforą. Kiedyś na 
statkach był zawsze chłopiec, który 
siedział w bocianim gnieździe i z góry 
rozglądał się, czy w oddali nie wi-
dać innych statków lub lądu. Myślę, 
że taka jest właśnie rola naukowca. 
Mamy próbować patrzeć w kierunku 
horyzontu tego, co wiemy, i przeka-
zywać reszcie informacje o wynikach 
badań. Dzięki temu będziemy mogli 
zgodnie z nimi zmienić kierunek na-
szego statku. 

To ciekawa wizja. Jak to się stało, że 
zajął się Pan nauką, jak został Pan 
poważnym naukowcem zajmującym 
się antymaterią?

Zacznę od kilku słów o mojej ścieżce 
edukacji. Mam licencjat z fizyki, magi-
sterium z fotoniki i technologii lasero-
wych oraz studia doktoranckie z fizyki 
jądrowej i cząstek elementarnych - 
tak wygląda moje wykształcenie, moja 
wiedza. Myślę jednak, że powinniśmy 
cofnąć się o krok, aby zrozumieć, jak 
dotarłem do tego miejsca.

Od pokolenia moich dziadków moja 
rodzina była zaangażowana w bada-
nia naukowe: w dziedzinie matema-
tyki, fizyki, chemii, zoologii, a także 
w techniki rakietowej. Jest to w pew-
nym sensie bardzo długa tradycja. 
Od małego dziecka byłem otoczony 
w domu wieloma eksponatami, które 
odziedziczyłem dzięki ponad stulet-
niej działalności naukowej różnych 



członków rodziny. Myślę, 
że to one zapoczątkowały 
wiele moich zaintereso-
wań. 

Jednocześnie muszę po-
wiedzieć, że zawsze mia-
łem wsparcie ze strony 
rodziców, którzy zachę-
cali mnie do bycia cieka-
wym świata i podsycali 
tę ciekawość, tę radość, 
którą czerpie się z ekspe-
rymentowania, odkrywa-
nia rzeczy i w ogóle myślenia. Myślę, 
że miałem też szczęście do nauczy-
cieli, zarówno w szkole, jak i na uni-
wersytecie - nie zabijali tej ciekawo-
ści i poczucia oddania nauce, jakie we 
mnie tkwiło. Myślę, że wszyscy mamy 
tę wewnętrzną potrzebę zrozumie-
nia, dlaczego rzeczy działają tak, a nie 
inaczej, dlaczego są takie, a nie inne, 
ale spotkanie ze złym nauczycielem 
w okresie szkolnym często może być 
bardzo zniechęcające. Jeśli jednak 
podąży się za tą ciekawością, to dro-
ga do przekształcenia pasji w pracę, 
z której można się utrzymać, jest 
jeszcze dość długa. Nawet w trakcie 
robienia doktoratu można mieć dość 
i się poddać. 

Myślę, że trzeba mieć dużo szczęścia 
i, tak jak w moim przypadku, wiele 
pozytywnych przykładów - ludzi, któ-
rych się szanuje, których wizję życia 
i rozumienia rzeczy chciałoby się po-
dzielać i których ścieżką chciałoby się 
podążać. W pewnym sensie jestem 
więc raczej konsekwencją i rezulta-
tem połączenia tych obserwowanych 
cech. 

Rozmowę przeprowadziła:  
dr Aleksandra Wycisk  

(DBA CZIiTT PW) 

Wywiad opracowała:  
Gabriela Hołdanowicz  

(DBA CZIiTT PW) 

„Kiedyś na statkach był zawsze chłopiec, 
który z góry rozglądał się, czy w oddali nie 
widać innych statków lub lądu. Myślę, że taka 
jest właśnie rola naukowca. Mamy próbować 
patrzeć w kierunku horyzontu tego, co wie-
my i przekazywać reszcie informacje o wy-
nikach badań. Dzięki temu będziemy mogli 
zgodnie z nimi zmienić kierunek naszego 
statku”.



ZAPANOWAĆ NAD BIOMASĄ

O przyszłości spoiw alternatywnych opowiada  
dr inż. Piotr Prochoń 

Czy mógłby mi Pan po krótce opowie-
dzieć czym się Pan zajmuje i w jakiej 
dyscyplinie Pan działa?  

Zajmuję się przede wszystkim inży-
nierią budowlaną, czyli ogólnie poję-
tym budownictwem. Interesują mnie 
przede wszystkim wszelkiego rodzaju 
spoiwa surowce, które mogą posłużyć 
do wytworzenia materiałów budow-
lanych, prefabrykatów. W swoich ba-
daniach poszedłem w kierunku alter-
natywnych materiałów - materiałów 
opartych o produkty odpadowe, bądź 
produkty z recyklingu. Obecnie sku-
piam się głównie na analizie możliwości 
wykorzystania produktów odpadowych 
jako dodatków, bądź jako podstawo-
wych komponentów prefabrykatów 
i spoiw.  



Co zachęciło Pana do prowadzenia 
badań z tego zakresu? Jak przebie-
gała Pana kariera, ze znalazł się Pan 
w miejscu, w którym jest teraz?  

Prawda jest taka, że na starcie w ogó-
le nie wiązałem kariery z działalno-
ścią naukową i badawczą - planowa-
łem po prostu pracę na budowie jako 
kierownik budowy, inżynier projektu 
– na to przygotowały mnie moje stu-
dia. Dopiero później, gdy zacząłem 
współpracować z dr inż. T. Piotrow-
skim oraz obecnym Dziekanem, prof. 
A. Garbaczem, m.in. w projekcie Li-
der, tak naprawdę zaczęła się moja 
kariera naukowa. Pod opieką dr inż. 
T. Piotrowskiego napisałem pracę 
inżynierską dotyczącą zapraw osło-
nowych, potem praca magisterska 
rozwinęła ten temat w kierunku be-
tonów osłonowych. Podczas mojego 
doktoratu skupiłem się już jednak na 
alternatywnych spoiwach na bazie 
popiołów, aby móc przyjrzeć się sa-
modzielnie nowemu zagadnieniu na-
ukowemu. Takie ukierunkowanie po-
zwoliło na uzyskanie kolejnego grantu 
NCBR Lider i dało mi szansę dalszego 
działania w projektach badawczych. 

Czy jakieś Pana doświadczenia oka-
zały się szczególnie istotne na ścież-
ce Pana rozwoju naukowego? 

Dużo pomógł mi wyjazd zagraniczny 
do zewnętrznej jednostki badawczej 
w ramach umowy bilateralnej między 
Politechniką Warszawską a Uniwersy-
tetem w Liège (Belgia). Pojechałem 
tam dwa razy na trzymiesięczny staż. 
Byłem tam zaangażowany właśnie 

w badania na alternatywnych spo-
iwach z wykorzystaniem produktów 
z recyklingu. Liznąłem tam też trochę 
druku 3D – tamtejszy zespół planował 
stworzyć spoiwo, które mogłoby być 
w nim wykorzystywane.   

Wspomniał Pan, że chciał Pan zna-
leźć zagadnienie, któremu chciał-
by się przyjrzeć samodzielnie – co 
sprawiło, że wybór padł akurat na 
alternatywne spoiwa? Czy było to 
jakoś związane z Pana doświadcze-
niami z Belgii?  

Pośrednio na pewno tak – tamtej-
si naukowcy skupili się w badaniach 
właśnie na tym zagadnieniu. U nas do 
tej pory ten kierunek badań jest w po-
czątkowej fazie rozwoju. Stwierdzi-
łem, że jeśli sam pójdę w tym kierun-
ku, będę mógł dalej działać rozwijając 
innowacyjne materiały i dokładając ja-
kąś cegiełkę do badań nad ekologicz-
nymi spoiwami.  

Gdybym spytała Pana o jakieś osią-
gnięcie w swojej karierze, z którego 
jest Pan najbardziej dumny – tę ce-
giełkę, która napawa Pana najwięk-
szą dumą, co by Pan wskazał?  

Pierwszym, co mi przyszło do głowy, 
jest samo zdobycie grantu Lidera. To 
bardzo duże osiągnięcie na początku 
kariery naukowej - jestem właściwie 
świeżo upieczonym doktorem. Pod 
kątem technologicznym natomiast, 
największym osiągnięciem, które 
dzielę z dr inż. T. Piotrowskim, jest na 
pewno opracowanie procedur sta-
rzenia się konstrukcji betonowych 



przy reaktorach jądrowych dla Naro-
dowego Centrum Badań Jądrowych. 
Z moich indywidualnych osiągnięć 
wskazałbym chyba z kolei analizę 
możliwości zastosowania popiołów 
z biomasy, tj. takich, które spalamy 
z odpadów rolnych czy z odpadów 
leśnych, przy produkcji spoiw budo-
walnych. To dość specyficzne odpady, 
które nie pochodzą ze spalania węgla, 
tak jak  popiół wykorzystywany obec-
nie jako dodatek do  betonów. Prze-
analizowałem możliwe aspekty zasto-
sowania popiołów zarówno z czystej 
biomasy, jak i ze współspalania bio-
masy z węglem, co pozwoliło mi m.in. 
na uzyskanie dwóch grantów, w tym 
właśnie grantu z Programu Lider. To 
duże osiągnięcie, bo analiza popio-
łów z biomasy nie jest prowadzona 
na szeroką skalę ani u nas, w Polsce, 
ani szerzej – w Europie. Do tej pory 
były one stosowane przede wszyst-
kim, jako materiały użyźniające glebę 
w rolnictwie. Ja natomiast chciałbym 
sprawdzić potencjał wykorzystania 
ich jako dodatków, które w pewien 
sposób modyfikują właściwości spo-
iw. Przyszłościowo planuję również 
przeprowadzić badania dla popiołów 
powstających ze spalania odpadów 
komunalnych – jak je przetworzyć 
tak, by znaleźć dla nich jak najszersze 
zastosowanie. Odpady ze ścieków 
komunalnych są teraz dużym proble-
mem światowym. Po ich przepaleniu 
i mineralizacji moglibyśmy jednak 
otrzymać popioły, które w przyszłości 
można byłoby wykorzystać jako spo-
iwo alternatywne. To jednak wymaga 
wielu lat badań.  

Co dokładnie analizuje Pan w swoich 
badaniach? Jakie widzi Pan zastoso-
wania dla popiołów z biomasy? 

Popioły z biomasy są stosunkowo 
nowym tematem, jeśli chodzi o bu-
downictwo. Do tej pory nie miały one 
szerszego zastosowania, czy to jako 
materiał podstawowy do produkcji 
prefabrykatów, czy jako dodatek do 
betonu, ponieważ mają dość specy-
ficzny skład chemiczny. W „trady-
cyjnych” popiołach dominują tlenki 
krzemu, tlenki wapnia - tutaj poja-
wiają się jeszcze dodatkowe związ-
ki, które uważane są za dość ciężkie 
do obróbki i do wejścia w reakcję ze 
spoiwami: dwutlenek fosforu czy tle-
nek potasu. Wpływają one na procesy 
reakcji zachodzących w materiałach. 
Dlatego podstawowym zadaniem do 
wykonania podczas badań nad popio-
łami z biomasy jest analiza ich składu 
chemicznego. Dopiero znając go do-
kładniej możemy zastanowić się, ja-
kie jest możliwe zastosowanie tych 
produktów spalania. Jeśli występuje 
w nich dużo związków fosforu, któ-
re są bardzo popularnym nawozem, 
wtedy automatycznie znamy pierw-
sze zastosowanie.  

Dzięki swoim pracom chciałbym 
przede wszystkim zobaczyć, czy 
można zastosować taki popiół z bio-
masy jako materiał bazowy do wy-
tworzenia spoiwa oraz w jakich 
proporcjach można go dodać do kon-
wencjonalnego popiołu, by powstało 
spoiwo o najlepszych właściwościach. 
Drugim ważnym dla mnie zagadnie-
niem jest to, jaki wpływ na dany ma-



teriał  budowlany może 
mieć dodatek tej bioma-
sy - czy spowoduje np. 
uszczelnienie struktury 
tego materiału lub czy 
wydłuży lub przyspieszy 
czas jego wiązania.  

Z tego, co Pan mówi, po-
piół popiołowi nierówny 
– w zależności od tego, 
z jakiej biomasy powstał, może mieć 
zupełnie inne właściwości i inaczej 
wpływać na konkretne spoiwa, tak? 

Dokładnie tak. Cechą charaktery-
styczną popiołów jest to, że nie mają 
stabilnego składu. Niestety, za każ-
dym razem biomasa jest inna w swo-
jej strukturze i w składzie, więc po 
wypaleniu też uzyskuje inne składy 
chemiczne. Nad tym właśnie trzeba 
zapanować, żebyśmy mogli w wy-
sokim stopniem pewności uznać, że 
dana biomasa po odpowiedniej selek-
cji i wypaleniu będzie spełniała przez 
cały czas te same wymogi. Jeżeli 
chcemy wykonać produkt, który bę-
dzie produkowany na skalę masową, 
musimy zapewnić pewne standardy 
produkcji, żeby dany producent nie 
musiał każdorazowo wykonywać ba-
dań chemicznych związanych z wy-
korzystywanymi materiałami, bo po 
prostu tworzy to dodatkowe koszty 
i zwiększa czas produkcji. 

Domyślam się, że to długi proces. 
Wiemy już, że popioły różnią się mię-
dzy sobą właściwościami. Czy jednak 
możliwe jest sklasyfikowanie ich pod 
pewnymi względami, podzielenie na 
grupy o podobnych cechach? 

Podstawowym, najprostszym po-
działem jest ten dzielący popioły na 
pochodzące z biomasy oraz te po-
wstałe podczas współspalania węgla 
z biomasą. Można również spojrzeć 
na to pod kątem pochodzenia bioma-
sy, z której powstał popiół - najlepsza 
jest biomasa drzewna (uzyskiwana 
m.in. z odpadów stolarni czy powsta-
jących podczas wycinki drzew), w na-
stępnej kolejności jest biomasa rolna 
(choć z pewnymi ograniczeniami). 
Najcięższa natomiast (przynajmniej 
jeśli chodzi o budownictwo) jest pra-
ca z biomasą pochodzenia odzwie-
rzęcego. Ta ostatnia wykorzystywana 
jest szczególnie często m.in. w Belgii, 
gdzie ciepło pozyskuje się z biomasy 
rolnej i zwierzęcej.

Które rodzaje popiołu z biomasy wy-
korzystuje Pan w swoich badaniach?  

Koncentrujemy się na tych, które są 
dostępne od ręki – w Polsce dominuje 
popiół ze współspalania drewna bądź 
spalania biomasy drzewnej. Jeżeli 
chcemy prowadzić badania na innym, 
musimy go sprowadzać z zagranicy, 
np. właśnie z Belgii. 

W badaniach bazujemy zawsze na 
konwencjonalnym popiele, gdyż wie-

„Odpady ze ścieków komunalnych są teraz 
dużym problemem światowym. Po ich 
przepaleniu i mineralizacji moglibyśmy 
jednak otrzymać popioły, które w przyszłości 
można byłoby wykorzystać jako spoiwo 
alternatywne. To jednak wymaga wielu lat 
badań”.



my, jak zachowa się podczas produk-
cji spoiw. Potem modyfikujemy go 
przy użyciu popiołu z biomasy i anali-
zujemy, jak zmieniają się jego właści-
wości.   

Czy mógłby Pan podać przykłady 
zastosowania popiołów, którymi 
się Pan zajmuje – w szczególności 
takie, z którymi moglibyśmy mieć 
styczność w codziennym życiu. Jakie 
problemy można rozwiązać dzięki 
popiołom? 

Jeszcze jakiś czas temu to mógłbym 
spokojnie powiedzieć, że wykorzy-
stanie popiołów z biomasy pozwo-
li na zmniejszenie liczby hałdowisk 
odpadów. W ciągu ostatnich 5-6 lat 
przemysł cementowy tak się rozwi-
nął, że stare hałdy popiołów lotnych 
są właściwie zużywane jako dodatki 
do cementu czy betonu. Takich skła-
dowisk więc właściwie już nie ma. 
W ich miejsce pojawiają się natomiast 
składowiska popiołów z biomasy, dla 
których nie ma na ten moment tak 
szerokiego zastosowania. Unia Euro-
pejska narzuciła pewne rygory pod 
względem produkcji energii elek-

trycznej, w wyniku których powinni-
śmy  zrezygnować  ze spalania węgla 
w elektrowniach i przerzucić się na 
alternatywne materiały energetycz-
ne, w tym biomasę. Może się okazać, 

że przeciągu najbliższych 
10/15 lat w miejscu składo-
wisk popiołu konwencjonal-
nego będziemy mieć wła-
śnie coraz więcej składowisk 
popiołu z biomasy. I właśnie 
tutaj widzę swoją niszę ba-
dawczą – znaleźć dla tego 
odpadu zastosowanie. 

Gdzie w takim razie widzi 
Pan potencjał ich wyko-
rzystania w perspektywie 

najbliższych lat, tak by zużyć choć 
trochę zasobów gromadzonych na 
składowiskach? 

Przychodzą mi do głowy na pewno 
dwie dziedziny. Po pierwsze - bu-
downictwo, m.in.: jako składnik szyb-
ko wiążących zapraw, zapraw mu-
rarskich, do produkcji elementów 
prefabrykowanych czy osłon przed 
promieniowaniem elektromagnetycz-
nym w magazynach danych.

Drugi obszarem, w którym widzę 
zastosowanie dla popiołów z bioma-
sy jest medycyna. Zaprawy osłono-
we z nich wykonane mogłyby zostać 
wykorzystane w pomieszczeniach 
do radioterapii i do tomografii ren-
tgenowskiej. Mają one tę przewagę 
nad obecnie wykorzystywanymi ma-
teriałami, że  są znacznie łatwiejsze 
w utylizacji - w ich składzie nie ma 
ołowiu. Elementy osłonowe mogłyby 
znaleźć również zastosowanie w elek-

„Zaprawy osłonowe z nich wykonane mogły-
by zostać wykorzystane w pomieszczeniach 
do radioterapii i do tomografii rentgenow-
skiej. Mają one tę przewagę nad obecnie wy-
korzystywanymi materiałami, że są znacznie 
łatwiejsze w utylizacji - w ich składzie nie ma 
ołowiu”.



trowniach atomowych, ale na polskim 
gruncie póki co na razie czekamy na 
powstanie pierwszego takiego obiek-
tu.  

Z obecnych badań wynika, że, jeże-
li chodzi o udział produkcji cementu 
w produkcji gazów cieplarnianych 
w skali świata , w zależności od pu-
blikacji jest to od 6 do 8%. Dla  jednej 
gałęzi przemysłu, jest to stosunkowo 
dużo. Większość producentów ce-
mentu płaci zresztą obecnie wyso-
kie kary za to, że przekraczają limity 
emisji dwutlenku węgla. Także myślę, 
że powoli beton cementowy będzie 
wypierany z rynku i zastępowany spo-
iwami alternatywnymi - wtedy skala 
badań z nimi związanych zdecydowa-
nie wzrośnie. Dlatego w tym obszarze 
widzę potencjał wykorzystania tego 
materiału w przyszłości. Dodatkowo 
na jego korzyść przemawia rosnąca 
popularność idei gospodarki o obiegu 
zamkniętym.  

Kiedy te rozwiązania, o których Pan 
wspomniał zaczną być wdrażane? 
A może już zaczęto to robić? 

Póki co, nie ma na rynku dostępnego 
produktu na bazie aktywowanych al-
kalicznie spoiw alternatywnych po-
wstających z popiołu ze współspala-
nia. Jeżeli chodzi o spoiwa osłonowe, 
liczymy, że będzie ono możliwe do 
wdrożenia w przeciągu 5 lat. W kwe-
stii innych zastosowań prefabrykowa-
nych, pracujemy teraz z Instytutem 
Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
nad nowymi elementami prefabryko-
wanymi z polimerów. Dopiero skła-
damy projekt badawczy, zobaczymy 

co z tego wyniknie. Zakładałbym, że 
jeśli chodzi o powstawanie rozwiązań 
z tego zakresu, mówimy o horyzoncie 
czasowym najbliższych 5-10 lat. 

Wspominał Pan wcześniej, że obec-
nie popioły z biomasy nie mają tak 
powszechnego zastosowania jak te, 
nazwijmy to „tradycyjne”. Taka sy-
tuacja wynika z zbyt małej wiedzy na 
ich temat czy ich właściwości? 

Prawda jest taka, że badania nad 
popiołami z biomasy rozpoczęły się 
mniej więcej 15 lat temu. Jeżeli zaś 
chodzi o „zwykłe” popioły i ich za-
stosowanie, są one obiektem badań 
mniej więcej od początku XX wieku. 
Póki co nie możemy stwierdzić, do 
czego moglibyśmy lub nie mogliby-
śmy ich wykorzystać – badania nie są 
prowadzone na tak szeroką skalę.  

15 lat w porównaniu do ponad stu-
lecia badań to istotnie dość krót-
ko - czy jest Pan w stanie określić, 
dlaczego do tej pory ten temat nie 
cieszył się szczególną popularnością 
w Polsce? 

Podstawowym czynnikiem utrudnia-
jącym opracowanie odpowiedniego 
składu danego spoiwa jest to, że nie 
mamy właściwie żadnych norm ma-
teriałowych. Jeżeli otworzymy stronę 
Komitetu Normalizacyjnego polskich 
norm, znajdziemy tam  mnóstwo 
norm dotyczących różnych mate-
riałów związanych z betonem ce-
mentowym, procesami pielęgnacji, 
produkcji i tak dalej. W przypadku ge-
opolimerów nie mamy nawet jednej.  



Dla spoiw cementowych, wystarczy, 
że dodamy wody i mamy proces wią-
zania, proces hydratacji. W przypadku 
spoiw alternatywnych, musimy mieć 
jakiś dodatkowy aktywator zewnętrz-
ny. Najczęściej są to różnego rodzaju 
odczynniki zasadowe, np. wodoro-
tlenek sodu, lub wodorotlenek pota-
su. Kwestią, na którą trzeba zwrócić 
uwagę jest dobranie odpowiedniego 
stężenia tych aktywatorów i ich od-
powiednie proporcje do materiału 
bazowego, który reaguje nam z tymi 
aktywatorami. Poza zewnętrznymi 
aktywatorami spoiwa alternatywne 
wymagają też odpowiednich warun-
ków pielęgnacji – zupełnie innych od 
tych, których wymaga znany nam 
beton. Także to wszystko jest nowe, 
nie do końca doprecyzowane – trzeba 
dowiedzieć się, co zrobić, by cały pro-
ces od początku do końca przebiegał 
tak jak chcemy.  

Obserwuje się też, że póki co pro-
dukcja aktywowanych materiałów 
alkalicznych na szeroką skalę wycho-
dzi najlepiej w ciepłych regionach. 
Bardzo rozwija się ona na Półwyspie 
Arabskim, w Australii -  tam gdzie 
w ciągu dnia jest wysoka tempera-
tura, która dobrze wpływa na pro-
ces geopolimeryzacji  i aktywacji al-
kalicznej. Upraszczając ten proces 
chemiczny - im wyższa temperatura, 
tym szybciej wiąże nam i twardnieje 
spoiwo geopolimerowe. W polskich 
warunkach musimy to jakoś prze-
zwyciężyć, a to wymaga stworzenia 
odpowiedniej mieszanki składników 
bazowych, a więc dodatkowego na-
kładu pracy.    

To również kwestia producentów 
działających na rynku, którzy trzyma-
ją się stałych, sprawdzonych recep-
tur. Więc tak naprawdę, by wypro-
mować innowacyjny produkt, warto 
założyć firmę startupową.  

To teraz proszę sobie wyobrazić, 
że udało się Państwu opanować ten 
proces, znaleźć odpowiedzi na więk-
szość pytań, które mają Państwo 
obecnie. Wszystko idzie po Państwa 
myśli – przenosimy się wiele lat 
w przyszłość. Jak wykorzystywane 
są popioły z biomasy i spoiwa alter-
natywne? Może Pan trochę puścić 
wodze fantazji – patrzymy 100 lat 
w przód, ludzie latają po kosmosie, 
wszystko jest możliwe – ma Pan jakiś 
pomysł?  

Skoro latamy w kosmos, pewnie 
możemy wykorzystać spoiwa alter-
natywne do budowania struktur na 
Marsie. Ziemia, która tam występu-
je ma podobny skład, co te popioły, 
które badamy. Zagraniczne jednostki 
badawcze zaczęły już analizować, czy 
można taki materiał aktywować alka-
licznie.  

O, to faktycznie zastosowanie rodem 
z przyszłości. Widzi Pan jeszcze ja-
kieś możliwe przyszłe zastosowania?  

Jestem budowlańcem, więc przede 
wszystkim widzę zastosowania 
w inżynierii lądowej - w konstrukcji 
budynków, zastosowaniu alterna-
tywnych, ekologicznych materiałów 
budowlanych, które będzie można 
na spokojnie przetwarzać  i ponow-



nie wykorzystywać bez powstawania 
produktów odpadowych. Materiały 
aktywowane alkalicznie mogłyby być 
również stosowane do wytwarzania 
powłok statków kosmicznych - z tego, 
co kojarzę na jednym ze statków 
Apollo fragmenty statku kosmicznego 
były wykonane z geopolimeru. Tylko 
do tworzenia takich powłok wyko-
rzystywany jest trochę inny materiał 
bazowy niż w moich badaniach.  

Jak w Pana opinii będzie rozwijać 
się będzie Pana dyscyplina nauko-
wa w przeciągu najbliższych 10 lat? 
Jakie czynniki mogą spowodować, 
że ten rozwój stanie się bardziej dy-
namiczny? 

Obecnie coraz większym zaintereso-
waniem cieszy się wykorzystanie na-
nomateriałów w inżynierii materiało-
wej. Dalsze badania w tym kierunku 
mogą mocno przyspieszyć rozwój 
mojej dziedziny. Myślę też, że w cią-
gu najbliższych pięciu lat znaczenia 
nabierze synergia pomiędzy labora-
toryjnym procesem badania materia-
łów, a wykorzystaniem sieci neurono-
wych czy procesów informatycznych 
do analizy danych. Taki trend pojawił 
już jest zresztą w medycynie, więc 
podejrzewam, że to czas, by zaistniał 
też w budownictwie.  

I jakie nowe możliwości da zastoso-
wanie tych rozwiązań?  

Przede wszystkim pozwoli to na 
zmniejszenie liczby koniecznych do 
przeprowadzenia badań - na podsta-
wie dostępnych w sieci danych, bę-
dziemy w stanie obliczyć, jakie właści-

wości uzyskamy po pewnej zmianie, 
a później jedynie to zweryfikować. Nie 
będziemy musieli każdorazowo prze-
prowadzać badań wstępnych, które 
pochłaniają czas i materiały. Także 
zakładam, że wykorzystanie zarówno 
nanostruktur, jak i sieci neuronowych 
pozwoli materiałowej gałęzi inżynierii 
budowlanej na naprawdę dynamiczny 
rozwój w przeciągu najbliższych dzie-
sięciu lat.  

Rozmowę przeprowadziła:  
Gabriela Hołdanowicz  
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