
58 ALMA MATER nr 175–176

We wprowadzeniu do Strategii 
rozwoju Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego z 2014 roku autorzy piszą: 
O tempie rozwoju Uniwersytetu oraz 
o jego wewnętrznej i zewnętrznej kon-
kurencyjności w najbliższych latach 
decydować będzie udział w budowie 
kreatywnego, dobrze wykształconego 
społeczeństwa i w prowadzeniu najwyż-
szej jakości badań przyczyniających się 
do wzrostu innowacyjności gospodarki. 
Uczelnia realizuje działania mające na 
celu rozwój w obu tych dziedzinach, ale 
do zagospodarowania pozostaje w dużej 
mierze obszar, w ramach którego one 
łączą się, dając potencjał na zaistnienie 
efektu synergii. Czegoś, co nie wpisuje 
się w standardowe programy studiów na 

poszczególnych wydziałach, a może przy-
nieść bardzo pozytywne skutki. Chodzi 
o aktywne wspieranie studentów w rozwi-
janiu innowacyjności, przedsiębiorczości 
i umiejętności pracy w zespołach interdy-
scyplinarnych. 

To właśnie jest jednym z głównych 
zadań, jakie stawia przed sobą Garaż Zło-
żoności. Aby wyjaśnić, co kryje się pod 
tą dość enigmatycznie brzmiącą nazwą, 
trzeba cofnąć się w czasie o dwa lata – to 

w maju 2013 roku, inspirowani sugestiami 
prof. Macieja Nowaka, wpadliśmy (Jakub 
Mielczarek, na co dzień zajmujący się ko-ący się ko- się ko-
smologią kwantową, oraz Piotr Warchoł, 
zajmujący się teorią macierzy losowych) 
razem z Marcinem Krzykawskim (dok-
torantem w Zakładzie Immunologii UJ 
CM) na pomysł projektu naukowego, 

angażującego stereolito-
graficzną drukarkę 3D. 
Wraz z Marcinem Zagór-
skim (wtedy doktorantem 
interesującym się biofi-
zyką teoretyczną) oraz 
Krzysztofem Stanikiem 
(studentem fizyki, który 
właśnie zakładał firmę 
PIRX), uzyskaliśmy na 
jego realizację finansowa-
nie z dotacji celowej na 
badania naukowe i prace 
rozwojowe na Wydziale 
Fizyki, Astronomii i In-
formatyki Stosowanej. 
Jednocześnie, pragnąc 
rozwinąć nasze zainte-

resowania dotyczące funkcjonowania 
mózgu, zainicjowaliśmy projekt z wyko-
rzystaniem komercyjnego aparatu elektro-
encefalograficznego, zakupionego ze środ-
ków Zakładu Teorii Układów Złożonych. 

Od początku wiedzieliśmy, że do 
realizacji tych przedsięwzięć będziemy 
potrzebować pomocy innych. Dlatego za-
częliśmy od przeprowadzenia plakatowej 
kampanii reklamowej zachęcającej do 
przyłączenia się do nas. Był to ogromnie 
ważny krok. W ciągu kilku tygodni zgło-
siło się pięcioro niesamowitych, gotowych 
do pracy, ambitnych studentów z pięciu 
różnych kierunków studiów. Przynieśli oni 
ze sobą nie tylko zastrzyk energii i umie-
jętności, ale i pokaźną dawkę kolejnych 
świetnych pomysłów. Po krótkim czasie 
zorientowaliśmy się, że istnieje realna 
potrzeba powstania szeroko rozumianej 
przestrzeni, w której takie pomysły mo-
głyby dojrzeć i przełożyć się na konkretne 
działania. Tak powstał Garaż Złożoności. 

Niedługo później w koordynacji wy-
siłków zaczęła nam pomagać Katarzyna 
Dziedzic-Kocurek (zajmująca się fizyką 
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W pierwszej siedzibie Garażu Złożoności, w górnym rzędzie od lewej: Marcin Krzykawski, Grzegorz 
Gazdowicz, Jakub Mielczarek, Wawrzyniec Ordziniak, Piotr Łątka, Renata Szczelina, Sonia Wróbel; 

na dole: Piotr Warchoł, Artur Miroszewski

Garażowe dyskusje – Sonia Wróbel i Katarzyna Dziedzic-Kocurek
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medyczną) i dzięki wsparciu naszych 
mentorów, prof. Jerzego Jurkiewicza, 
prof. Macieja Nowaka, entuzjazmowi  
dr. hab. Zenona Rajfura, konsultacjom  
z dr Dagmarą Sokołowską i w końcu 
pomocy władz Instytutu Fizyki Wydziału 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stoso-
wanej oraz władz Uniwersytetu sprawy 
nabrały tempa.

Obecnie w prace Garażu Złożoności 
zaangażowanych jest około 20 osób – 
studentów, doktorantów i pracowników 
Uniwersytetu. Regularnie spotykamy 
się, by wysłuchać zaproszonych gości 
lub przeprowadzić „burzę mózgów”. 
Organizujemy warsztaty programowania 
mikrokontrolerów Arduino – do tej pory 
odbyły się już ich trzy edycje. Warsztaty 
zainteresowały studentów nie tylko Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, ale również 
krakowskich uczelni technicznych oraz 
licealistów. Prezentowaliśmy swoje doko-
nania na konferencjach Neuromania, Inży-
nieria przyszłości 2015, Międzynarodowa 
Konferencja Studentów Fizyki w Hei- 
delbergu, Horyzonty Nauki czy Fizyka dla 
Medyka. Współpracujemy z Zespołem 
Zakładów Biofizyki i Fizyki Medycznej 
na WFAiS, Zespołem Chemii Polimerów 
w Zakładzie Technologii Chemicznej na 
Wydziale Chemii UJ, Zakładem Immu-
nologii Collegium Medicum, laboratorium 
mikrofluidyki Garstecki Lab w Instytucie 
Chemii Fizycznej PAN, Hackerspace 
Kraków, Naukowym Kołem Robotyki 
i Sztucznej Inteligencji UJ, Fundacją 
Nowe Centrum, firmami Pirx i 3DGence. 
Badania jednej ze studentek prowadzone 
w Garażu Złożoności będą kontynuowane 
w ramach doktoratu.

Nasza siedziba znajduje się w nowym 
budynku WFAiS (na kampusie UJ w Py-
chowicach), a w związku z dynamicznym 
rozwojem i rosnącymi potrzebami Garażu 
Złożoności w najbliższym czasie przeno-
simy się do nowego, większego pomiesz-
czenia znajdującego się w tym samym 
budynku. W ciągu ostatnich miesięcy 
nawiązaliśmy współpracę z Centrum In-
nowacji, Transferu Technologii i Rozwoju 
Uniwersytetu.

Naszą inicjatywę zechciał wesprzeć 
i wspomóc finansowo rektor UJ prof. 
Wojciech Nowak. Pieniądze te zostaną 
przeznaczone przede wszystkim na zakup 
sprzętu oraz na wybrane projekty zaini-
cjowane przez studentów. Równolegle 
na Uniwersytecie powstaje Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości, ułatwiający 

studentom rozpoczynanie działalności 
biznesowej, z którym Garaż będzie ściśle 
współpracował.

Okazuje się, że to, co robimy, dobrze 
wpisuje się w tak zwaną kulturę make-
rów – ludzi, którzy podejmują wyzwanie 
wdrażania w życie swoich pomysłów. 
Miejsca, w których pracują makerzy, to 
tak zwane makerspace. Garaż Złożoności 
to akademicka wersja takiej przestrzeni. 
Miejsca tego typu funkcjonują, niekiedy 
od bardzo niedawna, na kilkunastu naj-
lepszych uczelniach na świecie. Harvard 
ma, na przykład, HackLab, w ramach tak 
zwanego Harvard Innovation Lab, a Case 
Western Reserve University niedługo 
przeniesie swój Think[box] do oddziel-
nego budynku o powierzchni ponad 4500 
metrów kwadratowych. Kolejne przykłady 
to IDeATe@Hunt w Carneggie Mellon, 
FabLab na MIT i CEID w Yale. Mimo 
wspólnej idei każdy z nich ma swój nie-
powtarzalny charakter. 

Garaż Złożoności jest na etapie, na 
którym jego forma jest wciąż kształtowa-
na. Dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie 
sugestie i zapraszamy członków społecz-
ności akademickiej do współpracy. 

Jak teraz widzimy przyszłość Garażu 
Złożoności? Ma to być przestrzeń oraz 
zasoby (urządzenia, materiały, know-how, 
wiedza, sieć kontaktów i fundusze) umoż-
liwiające studentom (na wszystkich pozio-
mach nauczania) oraz pracownikom Uni-
wersytetu Jagiellońskiego wykorzystanie 
komplementarnej wiedzy i umiejętności do 
realizacji interdyscyplinarnych projektów 
naukowych, społecznych, artystycznych 
i biznesowych, wspólną naukę przez dzia-
łanie oraz tworzenie innowacyjnych urzą-
dzeń i rozwiązań w energicznej, przyjaznej 
i pielęgnującej kreatywność i otwartość at-
mosferze. Garaż Złożoności ma za zadanie 
aktywizować studentów 
i promować w środo-
wisku akademickim 
kulturę innowacyjności. 
Zaangażowani młodzi 
ludzie uczą się praco-
wać metodą projektów 
i doświadczają pracy 
w grupie interdyscypli-
narnej. Stając się lidera-
mi projektów, kształtują 
postawę odpowiedzial-
ności i z większą pew-
nością siebie wkraczają 
na samodzielną ścieżkę 
naukową. Charakter 

działalności naukowej w ramach Garażu 
Złożoności sprawia, że bariera istniejąca 
między studentami a kadrą kurczy się. 
Realizacja projektów w ramach Garażu 
przygotowuje ich do pracy zarówno 
w jednostkach badawczych, jak i firmach 
komercyjnych.

W Strategii rozwoju UJ na lata 2014–
–2020 czytamy: Wizja Uniwersytetu 
zakłada, że w trwającej dekadzie UJ [...] 
wykorzysta potencjał zawarty w różnorod-
ności działań prowadzonych w obszarze 
nauk przyrodniczych, ścisłych, humani-
stycznych, społecznych i medycznych; 
osiągnie trwałą pozycję w światowej 
czołówce ośrodków akademickich w ba-
daniach, nauczaniu i transferze wiedzy, 
zapewni atrakcyjne miejsce studiowania, 
wyzwalania kreatywności i realizowania 
aspiracji, a także będzie oddziaływał na 
rozwój nowoczesnego społeczeństwa i go-
spodarki. Jesteśmy przekonani, że Garaż 
Złożoności odegra istotną rolę w realizacji 
tych zadań.

Katarzyna Dziedzic-Kocurek
Jakub Mielczarek

Piotr Warchoł
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Biodrukarka 3D 
– garażowy prototyp
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