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- za zabranie nas w podróż po swoim kosmicznym świecie, 

otwartość, poświęcenie cennego czasu 

i umożliwienie powstania niniejszego projektu 
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WSTĘP 

 

Od pierwszego momentu, gdy dowiedzieliśmy się o naszym, nowym 

etnograficznym zadaniu i po ustaleniu składu grupy „dopadliśmy się” na korytarzu przy 

sali gimnastycznej i rozpoczęliśmy „krzyczącą” burzę mózgów. Korzystając z okazji 

chcieliśmy zrobić coś naprawę wielkiego, wyjść ze schematu. Padały setki pomysłów. 

Każdy żywiołowo bronił swojej wizji, co było kwitowane dziwnymi spojrzeniami 

przechodzących studentów i wykładowców. Wyklarowała nam się idea, która zyskała 

aprobatę wszystkich członków. Postanowiliśmy „wstąpić” do zakonu. Podjęliśmy dwie 

próby kontaktu (telefoniczny oraz osobisty), jednak ta organizacja okazała się zbyt 

zamknięta. Kategorycznie odmówiono nam możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek 

badań etnograficznych. Uważamy, że nie bez wpływu na decyzję Rektora wybranego 

przez nas Wyższego Seminarium Duchownego było ówczesne zamieszanie związane z 

aferą dot. pedofilii w Kościele Katolickim. Wtedy też pojawił się pomysł, aby zbadać 

kulturę prężnie działającej organizacji studenckiej o zauważalnych efektach. 

W konsekwencji jako obiekt badania kultury organizacji celem napisania pracy z 

przedmiotu „Badanie etnografii i kultury organizacji” nasza grupa wybrała Studenckie 

Koło Astronautyczne działające na Politechnice Warszawskiej, czołowej polskiej uczelni 

technicznej.  

Dotarcie do Koła umożliwiły nam kontakty Martyny, jednak już po pierwszej 

wymianie wiadomości Facebook’owych z prezesem SKA Błażejem Żylińskim 

wiedzieliśmy, iż jest on otwarty na wszelką współpracę, co więcej od początku wykazał 

duże zainteresowanie naszym projektem chętnie udzielając wskazówek na temat tego co 

i gdzie w pobliskim czasie Koło będzie organizować lub w czym uczestniczyć, dzięki 

czemu mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu z J. Kayem z NASA czy Dniach 
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Politechniki. Udało nam się również bez większego problemu dostosować daty spotkań 

odpowiadające obu grupom, celem obserwacji pracy w warsztacie oraz 

przeprowadzenia wywiadów. 

 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE RZECZYWISTOŚCI 

 

Wybierając nasze koło naukowe kierowaliśmy się ogólną, obiegową opinią o tego 

rodzaju instytucjach w Polsce, jako nieco efemerycznych, nietrwałych i polegających 

głównie na drobnej studenckiej aktywności, zaś w dużej mierze na integracji. 

Podejmując badanie etnograficzne SKA każde z nas musiało wyzbyć się 

dotychczasowych założeń i otworzyć na poznanie nowej perspektywy.  

Joanna: O osobach działających w kołach naukowych zwłaszcza na kierunkach 

technicznych myślałam jak o zapaleńcach, a jednocześnie jednostkach trochę dziwnych i 

mało społecznych. Żyjących w swoim, technicznym świecie chłopakach w sweterkach i 

okularach. Jednocześnie działalność kół naukowych postrzegałam raczej jako 

przedsięwzięcie na małą skalę, które służy wspólnej integracji ludzi zwariowanych na 

danym punkcie, tak by mieli gdzie pogadać o pasji i z kim wyjść na piwo po zajęciach. 

Kasia: Początkowo nie byłam przekonana co do trafności wyboru organizacji, 

którą mamy badać. Podczas studiów miałam okazję być członkiem kilku kół naukowych 

działając mniej lub bardziej aktywnie, dzięki czemu wiem, że ta działalność w kołach 

wygląda naprawdę różnie. Postanowiłam się jednak nie nastawiać w żaden sposób, 

będąc ciekawa czy wybrana przez nas organizacja studencka czymś nas zaskoczy. 

Marcin: Gdy grupowo ustaliliśmy finalny projekt kulturowy oraz organizacji którą 

mieliśmy „wziąć pod lupę” byłem nastawiony do całości projektu neutralnie. Bardzo 

chciałem urzeczywistnić projekt etnograficzny oparty o mnichów, ich zamknięty zakon, 
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spróbować poznać jakieś tajniki ich zachowań i działań oraz poczuć ten mistyczny 

klimat klasztoru lub zakonu. Dlatego stosunkowo trudno przyszło mi „przeprofilowanie” 

punktu zainteresowań na zupełnie inną, niemal oderwaną od pierwotnej tematyki 

organizację. Pomimo próby zapomnienia wszystkich posiadanych wcześniejszych 

informacji, pamiętanych zachowań i opinii dotyczących Kół Naukowych i ich członków, 

wciąż w podświadomości tkwiła myśl o tym, że „ten temat nie jest porywający, to 

przecież tylko pasjonaci-naukowcy”. Zatem niezależnie od siebie, oczekiwałem 

przewidywalnych wywiadów i odpowiedzi, sztampowych zachowań i całościowego 

zaangażowania członków tylko i wyłącznie w pracę Koła. 

Martyna: Kilka lat temu natknęłam się na Wiadomości w TVP, gdzie akurat 

podawano pełną emocji relację odnośnie pierwszego polskiego satelity w Kosmosie, 

stworzonego przez studentów PW. Szczegół ten zapadł mi w pamięć i nie powracał 

nigdy więcej, aż do teraz. W trakcie studiów nigdy nie dążyłam do uczestnictwa w 

kołach naukowych, nie spotkałam żadnego, które potrafiłoby mnie zarazić swoją pasją i 

ciekawymi rezultatami, nie były to instytucje atrakcyjne. Z perspektywy studenta 

ostatniego roku widzę wiele straconych okazji do aktywności, które można było podjąć i 

wiele się nauczyć. Stąd też pomysł na znalezienie organizacji studenckiej, która takich 

okazji poszukuje, realizuje pasje, odnosi sukcesy i prawdopodobnie jej członkowie 

zapiszą się wyraźnie w naszej przyszłości. Poszukując takiej organizacji do badań na 

podstawie Internetu oraz poleceń i kontaktów znajomych przyszło mi ponownie, tym 

razem na żywo zetknąć się ze Studenckim Kołem Astronautycznym. Do badania SKA 

podeszłam z pełną otwartością i brakiem wyobrażeń, ponadto co wcześniej usłyszałam 

o nich w mediach. 
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METODOLOGIA BADANIA ORGANIZACJI 

 

OBSERWACJA NIEUCZESTNICZĄCA: 

 Udział w spotkaniu/wykładzie z dr. Jackiem Kayem z NASA, dyrektorem badań 

w departamencie Earth Science Division, zorganizowanym przez SKA PW, przy 

współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie z okazji 

odbywającego się w Warszawie Szczytu Klimatycznego.  

Miejsce i czas badania: Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, 

ul. Nowowiejska 21/25, Sala T1. 13.11.2013 (2h) 

Cel: Zapoznanie się ze środowiskiem badanego Koła Naukowego, poznanie zagadnień 

naukowych interesujących członków organizacji, przyglądanie się wydarzeniu 

organizowanym przez Koło, „wejście” w świat naszych późniejszych rozmówców. 

 Obserwacja nieuczestnicząca jednego z zespołów projektowych podczas prac 

warsztatowych (projekt Skarabeusz). 

Miejsce i czas badania: Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, 

ul. Nowowiejska 21/25, warsztat Studenckiego Koła Astronautycznego. 13.11.2013 (1,5h) 

Cel:  Przypatrzenie się pracy zespołu, sposobu odnoszenia się członków wzajemnie 

do siebie podczas pracy przy wykonywaniu projektu. 

 Obserwacja nieuczestnicząca członków Koła w pokoju Koła 

Miejsce i czas badania: Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, 

ul. Nowowiejska 21/25, sala 012 Studenckiego Koła Astronautycznego. 15.11.2013 (4h) 

Cel:  Przypatrzenie się relacjom panującym w Kole, sposobu odnoszenia się członków 

wzajemnie do siebie. 

 Obserwacja nieuczestnicząca członków Koła podczas wystawy Kół Naukowych PW 

zorganizowanej z okazji Dni Politechniki Warszawskiej. 
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Miejsce i czas badania: Plac przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej – Namiot 

Wystawowy. 16.11.2013 (0,5h) 

Cel: Przypatrzenie się pracy zespołu, sposobu odnoszenia się członków wzajemnie do siebie 

podczas innego rodzaju działalności SKA (promocja, wystawa). 

 Obserwacja ukryta członków Koła podczas przypadkowego spotkania jednej z grup 

projektowych w tramwaju w okolicach Nowowiejskiej, po pracy nad projektem. 

Miejsce i czas badania: Ul. Nowowiejska w okolicy . Tramwaj 17, godzina 22:30. 28.11.2013 

(0,3h – jedna osoba) 

Cel: Przypatrzenie się zespołowi po pracy w kole. Posłuchanie sposobu komunikacji między 

nimi, słownictwa. 

 

WYWIADY NIEUSTRUKTURALIZOWANY Z CZŁONKAMI KOŁA 

 Przeprowadziliśmy wywiad z trzema członkami badanego Koła. 

Miejsce i czas badania: Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, 

ul. Nowowiejska 21/25, sala 012- siedziba Naukowego Koła Astronautycznego PW. 

13.11.2013; 15.11.2013 (4h) 

Cel:  Poznanie opinii członków Koła, dowiedzenie się więcej o jego działalności, specyfice. 

 Przeprowadziliśmy krótkie rozmowy z osobami z otoczenia Koła. 

Miejsce badania: Różne. (ok. 1h) 

Cel:  Poznanie opinii członków innych tematycznie powiązanych Kół z Politechniki. 

 Przeprowadziliśmy wywiad z trzema osobami należącymi do innych kół naukowych 

Politechniki Warszawskiej, o podobnej tematyce. 

Miejsce i czas badania: Wywiady telefoniczne 06.12.2013 (1h) 
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PRZEDSTAWIENIE STUDENCKIEGO KOŁA ASTRONAUTYCZNEGO PW 

 

 

Fotografia z Facebook’a SKA 

Studenckie Koło Astronautyczne działające na Politechnice Warszawskiej, 

w skrócie SKA, istnieje od 1996 roku. Powstało ono z inicjatywy studentów Wydziału 

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz profesora Piotra 

Wolańskiego z Instytutu Techniki Cieplnej PW. W swoich szeregach zrzesza ono 

aktualnie studentów 9 wydziałów, głównie: Wydziału Mechanicznego Energetyki 

i Lotnictwa, Wydziału Elektrycznego, Mechatroniki, Elektroniki i Technik 

Informacyjnych, Wydziału Inżynierii Produkcji. Aktualnie Koło posiada ok. 60 członków, 

z czego szacuje się, że mniej więcej 40 działa w nim aktywnie biorąc udział 

w tworzonych projektach. Aktualnie wciąż trwa jesienna rekrutacja, w której na 

obecnym etapie (wykonywanie projektu) wciąż jeszcze bierze udział ok. 60 

kandydatów. We współpracy z Kołem pozostaje także co najmniej troje doktorantów 

PW.  

Z Koła wyodrębniły się dwie sekcje tematyczne: Rakietowa, zajmująca się 

budową rakiet (np. rakieta Amelia) oraz Balonowa skoncentrowana na tworzeniu 

urządzeń-balonów służących m.in. badaniom atmosfery ziemskiej. Najważniejsze 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Mechaniczny_Energetyki_i_Lotnictwa_Politechniki_Warszawskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Mechaniczny_Energetyki_i_Lotnictwa_Politechniki_Warszawskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Warszawska
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piotr_Wola%C5%84ski&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piotr_Wola%C5%84ski&action=edit&redlink=1
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projekty, w których SKA brało udział to: PW-Sat (pierwszy polski satelita), ESEO CONF, 

ESEO OPER, ESMO, SPACE FISH oraz ERIS Project, w który Koło angażuje się obecnie.  

Przełomowe dla działalności Koła okazało się stworzenie robota księżycowego HUSAR, 

który pozwolił SKA na wzięcie udziału w prestiżowych zawodach, odbywającym się 

w Stanach Zjednoczonych NASA Lunabotics Mining Competition. Rozsławiło to Koło, 

które zaczęło być rozpoznawalne, nie tylko w  kraju (reportaże w TVN), ale wśród osób 

z branży, także i na świecie, głównie z powodu wypadku firmy kurierskiej, która zgubiła 

jedną z dwóch paczek, którymi podróżował Husar, zaś zdeterminowani studenci w kilka 

dni odbudowali brakujące części i wystartowali w zawodach. Nowo powstały robot 

przeszedł wszystkie testy, ruszył, nie ukończył jednak przejazdu. Jednak organizatorzy 

postanowili uhonorować polską drużynę nagrodą specjalną za wytrwałość – 

Perseverance Award. Innym ważnym osiągnięciem był udział w amerykańskim 

konkursie University Rover Challenge z łazikiem marsjańskim Skarabeusz. 

W listopadzie 2013 roku SKA otrzymało II wyróżnienie w kategorii Koło 

Naukowe Roku w prestiżowym konkursie organizacji studenckich StRuNa 2013. Rok 

wcześniej w tym samym konkursie SKA otrzymało nagrodę za zajęcie I miejsca StRuNa 

2012 w kategorii Projekt Roku za projekt "PW-Sat. 

 

Fotografia z sieci 
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KULTURA ORGANIZACJI 

 

1. Siedziba i ogólna atmosfera otoczenia 

Studenckie Koło Astronautyczne ma swoją oficjalną siedzibę w budynku Instytut 

Techniki Cieplnej mieszczącego się na ul. Nowowiejskiej 21/25. Budynek ten 

umiejscowiony jest niemal na przeciwko głównego gmachu Politechniki Warszawskiej 

i przykuwa uwagę swoim surowym i melancholijnym klimatem.  

Koło posiada dwa pomieszczenia przeznaczone do własnego użytku: salę nr 012 

zwaną przez członków SKA po prostu „Pokojem Koła”, mieszczącą się w podziemiach, 

gdzie aktualnie trwa remont oraz warsztat na najwyższej kondygnacji budynku, 

w którym „wynoszą się na szczyty” po krętych metalowych schodach, mijając wiele 

„energetycznych” eksponatów, tj. ogromne silniki, turbiny i butle służące do 

niewiadomych nam czynności. Klimat tego miejsca staraliśmy się choć odrobinę 

uchwycić na zdjęciach i video. 

      

Fotografie wnętrza ITC, wykonane przez autorów 

Warsztat wydał nam się niemal żywcem wyjęty z głębokiego PRL-u oddając 

specyficzną aurę industrialnego i niesterylnego, technicznego miejsca pracy. Jest to małe 
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pomieszczenie, typowo „inżynierskie”, pośrodku znajduje się stół do pracy (właściwie 

kilka zestawionych szafek przykrytych dużym, sfatygowanym blatem). Do blatu 

przytwierdzone jest wielkie imadło. Pod ścianami pomieszczenia niemal finezyjnie 

poupychane są wszelkie sprzęty i elementy tj. metalowe rurki, wiele elementów, których 

nie jesteśmy w stanie nazwać, w kącie smutno stoi oparta słynna Rakieta Amelia. 

Pod jedną ze ścian znajdują się szafki opatrzone napisami, np. Sekcja Rakietowa oraz 

wisząca mała szafka z posortowanymi śrubkami, wiertłami itp., z sugestywną naklejką 

czaszki i napisem „mieszanie grozi śmiercią”. Zaraz obok drzwi wejściowych wisi 

gablota z rysunkiem rakiety, na niej przyklejone są zasady opuszczania warsztatu, 

zasady BHP.   

Drugim z pomieszczeń, jak już wspominaliśmy jest tzw. Pokój Koła, gdzie przy 

dużym wspólnym stole powstają i są uzgadniane wszelkie wstępne założenia dotyczące 

projektów. Będąc w nim zauważyliśmy, iż jest on pełen czynników motywacyjnych 

w postaci licznych wyróżnień, oraz pucharów rozmieszczonych na ścianach pokoju. 

Dla wielu członków Koła jest to niemal drugi dom. To tu spędzają dużą część swego 

czasu wolnego, jak rzuciło nam się w oczy, nie tylko rozmawiając o projektach i rzeczach 

związanych bezpośrednio z Kołem, ale także zajmując się „zwykłymi” czynnościami, 

np. czytaniem czasopism czy książek. Oprócz dużego stołu w pokoju znajduje się kilka 

krzeseł, w roku stara kanapa, na ścianie czarna zapisana tablica. Szafki i podłoga pełne 

są eksponatów z działalności Koła – widzimy tzw. „kosmiczną pralkę”, model 

pierwszego PW-Sata, dwie gondole balonów itp. Na podłodze piętrzą się stosy starych 

czasopism o tematyce astronautycznej.  

Warto dodać, że na wiele kół działających na PW dwa pomieszczenia na 

wyłączność SKA są bardzo dobrymi warunkami. 
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Fotografie Pokoju Koła, wykonane przez autorów 

2. Profil członka koła 

Nasze badania wykazały brak jednorodnej i konkretnej sylwetki członka SKA. 

Osoby wstępujące do Koła reprezentują najróżniejsze cechy, poglądy, kierunki studiów, 

osobowości – gadatliwi, milczący, otwarci, nieśmiali, mniej lub bardziej techniczni. 

Podczas obserwacji prowadzonej w Pokoju Koła natknęliśmy się na jednego z członków 

organizacji oczekującego na spotkanie sekcji muzycznej, do której należy.  

Jedyne wyróżnione cechy wspólne jakie można zaobserwować niemal na 

pierwszy rzut oka to przede wszystkim pasja i wspólne zainteresowania astronautyką 

i mechaniką, elektrotechniką i szeroko pojętym Kosmosem, swoisty zapał do 

działalności poza obowiązkowymi zajęciami. 

Członek SKA nie musi być piątkowym studentem (według członków Koła nawet 

lepiej, że jest to osoba o przeciętnych wynikach, bardziej „życiowa”), lecz 

zmotywowanym do działania, zaangażowanym w prace Koła. Osoba taka musi 

wykazywać chęć rozwoju, dokształcać się ponad to co jest na zajęciach, choć jak 

zaznaczali nasi rozmówcy początkowo merytoryka jest mniej znacząca, bardziej liczy się 

motywacja bo „jeśli chce, to się nauczy”, istotny jest pociąg do wiedzy, 

interdyscyplinarność. Do poprawnego wykonania podjętego projektu konieczna jest 
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wiedza czerpana z książek, członkowie Koła podkreślają częste przekroczone terminy i 

płacone kary w bibliotece oraz niewystarczający limit 20 książek na osobę. Cechą 

wspólną członków Koła jest pasja uczestnictwa, wymuszająca poświęcanie dużej części 

czasu wolnego np. całego weekendu na wspólne projektowanie. Takie poświęcenie 

wiąże się z negatywną reakcją otoczenia, zaniedbaniami w innych obowiązkach (jak 

usłyszeliśmy w wywiadzie częste są pretensje mam i dziewczyn członków Koła).  

Z naszych obserwacji wynika również, że członkowie czują respekt do lidera, 

muszą liczyć się z jego zdaniem, wpisywać się w istniejący kierunek i wizję SKA.  

 

2a. Profil prezesa Koła 

 

Jak wynikło z naszych obserwacji i wywiadów, lider SKA jest osobą niebanalną 

i należy mu poświęcić nieco więcej miejsca w pracy, niż przewidywaliśmy. O 

poprzednim prezesie Koła, dowiedzieliśmy się, że był osobą o łagodnym i skromnym 

usposobieniu, wzbudzającym sympatię członków innych kół. Dowodząc zespołem PW-

Sata,  w toku prac inżynierskich, które zdecydowanie odniosły sukces, popełnił on 

jednak kilka błędów w zarządzaniu zespołem, które po zakończeniu tego projektu 

doprowadziły do wykruszenia się części zespołu projektowego. Obecny prezes SKA, 

Błażej Żyliński przeanalizował ten błąd w działaniu swojego poprzednika i stara się go 

wyeliminować we własnym zespole.  

Błażej nie przypomina już osoby łagodnej. Jego styl bycia cechuje duża dyscyplina 

i ambicja. Zupełnie inaczej podchodzi on do kwestii zarządzania Kołem. Jako lider 

oprócz skupiania się na projektach, dba głównie o strategię działań Koła, w widoczny 

sposób stawia sobie i zarządowi cele, które realizują w sposób konsekwentny. Jego 

opowieści przywodzą na myśl autorytaryzm w zarządzaniu Kołem, który potwierdzają 
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młodsi członkowie. Ma on jednak swoich popleczników w postaci reszty zarządu, zatem 

mimo rządów twardej ręki rozumieją dobrze, że jest to działanie we wspólnej sprawie, 

niezależnie od metod.  Prezes SKA nie ukrywa, że lubi podejmować decyzje i wydawać 

polecenia. Nie obawia się także konfrontacji i konfliktów. Zdradza nam, że ma rodzinne 

korzenie polityczne (Google pomagają nam ten fakt potwierdzić), co może mieć wpływ 

na obierane przez niego techniki. Mimo dyrektywnego stylu Błażej wydaje się bardzo 

przykładać do zarządzania Kołem i ciągle doskonalić, by robić to jak najlepiej.  Z jego 

wypowiedzi wynika, że bardzo dużo uczy się sam z zakresu umiejętności miękkich, 

korzysta ze szkoleń oferowanych przez PW, analizuje poprzednie sytuacje w Kole, 

stosuje benchmarking z innymi kołami naukowymi, również amerykańskimi. Ponadto 

lider dba o całość działań wizerunkowych SKA, prowadzi dużą część profili Koła 

na Facebooku, udziela wywiadów, aktywnie poszukuje kontaktów. Współpracuje on 

z Samorządem Studenów,  władzami wydziału i wszystkimi, z którymi warto 

utrzymywać dobre relacje, lub którzy mogą istotnie wpłynąć na działania SKA.  Z naszej 

perspektywy wygląda to jak profesjonalny networking biznesowy i budowanie pozycji.  

 Ostatnią aktywnością, w jaką zaangażował się Błażej była inicjatywa 

ustawodawcza dotycząca powołania Polskiej Agencji Kosmicznej (5.12.2013), gdzie na 

rządowej konferencji prasowej reprezentował on środowisko studentów. Obrazuje to 

orientację prezesa Koła na przyszły rynek pracy oraz potencjał ekonomiczny jaki widzi 

on w eksploracji i badaniach Kosmosu. Studenci z SKA nie ukrywają także, że wszelkie 

działania Koła mają na celu szlifowanie ich umiejętności i wzrost skuteczności 

w przypadku, gdy dostaną oni zatrudnienie w przemyśle kosmicznym lub branży 

o podobnej specyfice.  
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3. Motywacja do uczestnictwa  

 

Główną motywacją do pracy w Kole jest własna pasja, zaangażowanie i chęć 

poszerzenia swoich umiejętności konstruktorskich i społecznych. Członkowie Zarządu 

Koła nie są w stanie zaoferować innych motywatorów poza pomocą, uznaniem, 

możliwością popełniania błędów bez konsekwencji, dzięki czemu członkowie Koła mogą 

nauczyć się wielu praktycznych umiejętności i poszerzać wiedzę praktyczną zdobywaną 

podczas zajęć, a także skoncentrować się na określonej, interesującej ich dziedzinie. 

Motywacją jest również świadomość bycia częścią organizacji cieszącej się dużą renomą 

nie tylko na uczelni, ale także w kraju i za granicą. Istotną kwestią jest także poczucie 

przynależności do grupy. To na co szczególną wagę zwrócił jeden z naszych rozmówców 

jest także powiązanie wykonywanych projektów z aktualnymi wymogami rynku pracy 

powoduje, że młodzi studenci chętnie się angażują wiedząc, że już za kilka lat będą mogli 

wykorzystać te umiejętności i ich start na rynku pracy będzie łatwiejszy. Jak z kolei 

podkreślał Błażej jeżeli powie się, że „byłem w kole naukowym i coś zrobiłem i mam 

dokumentację na to, to jest zupełnie inna rozmowa”. Jak się dowiedzieliśmy podczas 

rozmów, dla nowo rekrutowanych studentów silnym bodźcem motywacyjnym jest 

obecność mentora, tego, że nie są pozostawieni sami sobie, ktoś się nimi zajmuje, 

od początku mają projekt do zrobienia, co z kolei przyczynia się do dobrej, obiegowej 

opinii o Kole wśród młodszych roczników i wzrastającej międzywydziałowej 

popularności SKA. 
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4. Rekrutacja  

W udzielonym nam wywiadzie prezes Koła podkres lił, iz  ludzie zarządzający 

nim widzą potrzebę rozwoju oraz rozszerzania moz liwos ci swojej organizacji.  W tym 

celu, od zeszłego roku zdecydowali się na wprowadzenie formalnej rekrutacji, 

polegającej na wykonaniu projektu grupowego. Dzięki takiemu sposobowi selekcji Koło 

ma szanse na  wyłonienie oso b, kto rym „się chce”, pełnych zapału do pracy i chęci 

działania. Zarząd Koła pragnie stworzyc  zespo ł interdyscyplinarny, wiec stara się na 

pozyskanie studento w z jak największej ilos ci wydziało w. Proces rekrutacji jest 

relatywnie nową praktyką w Kole, dawniej do SKA mo gł przystąpic  kto chciał, wiele było 

więc „gapio w”, nieangaz ujących się i opuszczających koło w trakcie projekto w. Obecny 

proces rekrutacji nadaje poczucie dumy z uczestnictwa oraz pewnego elitaryzmu. 

Prowadzona ostatnio rekrutacja obejmowała swoim zasięgiem ponad 

10 jednostek. Taka struktura Koła nie tylko powoduje, z e członkowie są bardziej 

zaangaz owani, ale takz e zwiększa jakos c  projekto w, gdyz  ludzie studiujący na ro z nych 

kierunkach i posiadający ro z ne zainteresowania mają nieco inne spojrzenie. 

W konsekwencji pozwala to na bardziej kreatywne podejs cie do projektu. Do 

komunikacji i promocji nowych naboro w wykorzystywany jest portal społecznos ciowy 

Facebook, kto ry pozwala na dotarcie do największej liczby oso b, jako z e „lubiących” 

profil Koła jest ponad 1000 oso b, co jest wysokim wynikiem, szczego lnie jak na koło 

naukowe. 

Istnieje ro wniez  drugi rodzaj rekrutacji, spos ro d aktywnych członko w Koła 

celem wejs cia do konkretnej grupy projektowej. Tu wyznacznikiem jest aktualne 

zapotrzebowanie na osobę zajmującą się konkretną dziedziną oraz przede wszystkim 

chęci do wzięcia udziału w tym, a nie innym projekcie. Jak podkres lił jeden z naszych 

rozmo wco w to włas nie ten ostatni czynnik pozwolił mu, tuz  po zostaniu oficjalnym 
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członkiem SKA, na dołączenie do projektu „Skarabeusz 1,5”. Nie miał on dos wiadczenia, 

lecz wielką chęc  do pracy przy włas nie tym projekcie. To najlepiej dowodzi co przede 

wszystkim się liczy w SKA. 

 

5. Język organizacji (słownictwo, humor) 

 

Wszyscy członkowie naszej grupy zgodnie przyznali, iż język używany przez 

członków Koła jest zagadnieniem fascynującym. Po pierwsze humor. Był on dla nas nie 

zawsze zrozumiały. Podczas obserwacji i oczywiście przysłuchiwaniu się rozmowom 

pomiędzy osobami z SKA często nie mogliśmy pojąć co ich śmieszy w danej 

wypowiedzi, a  często też ze względu na techniczne słownictwo zwyczajnie nie 

rozumieliśmy ich „inżynierskich” żartów. Zdarzały się również wypowiedzi 

humorystyczne, ale o charakterze prześmiewczym, np. funkcjonowanie sformułowań 

dotyczących nazw konkurencyjnych kół naukowych w kontekście, gdy coś było źle albo 

niezbyt dokładnie zmontowane, wykonane. Aby dobrze zrozumieć sens tych 

wypowiedzi musieliśmy niejednokrotnie dopytywać. Odnosiło się to do kół - rywali SKA 

z wielu zawodów studenckich, którzy z racji różnic w finansowaniu i traktowaniu przez 

władze regionu i ogólne warunki geograficzno - polityczne (pozostawanie w innej 

miejscowości niż stolica ma, jak się okazało zarówno wady, jak i zalety) rywalizują od 

dłuższego czasu, z dużą dozą emocji. Nie był to jedyny przykład rywalizacji. Członkowie 

Koła dość mocno kwitowali inne koła naukowe, w tym ze swej Alma Mater, biorące 

udział w np. starciu o grant uczelniany. Tego typu żarty mimo swego emocjonalnego 

brzmienia były argumentowane brakiem doświadczenia innych kół pod względem np. 

wyceny projektu, obiecywanie przysłowiowych „gruszek na wierzbie”, a także niższego 
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poziomu merytorycznego i przede wszystkim podejścia oraz stopnia przygotowania 

innych kół, świadczyły o realnej wadze tych przedsięwzięć dla Kół. 

Mówiąc o języku organizacji należy również zwrócić uwagę na różny sposób 

komunikacji pomiędzy członkami w zależności od sytuacji. W warsztacie, przypatrując 

się pracy jednego z zespołów projektowych mogliśmy usłyszeć coś co w pierwszym 

momencie bardzo nas „zakłuło w uszy”, czyli dużą ilość wulgaryzmów używanych 

nagminnie podczas natężonej pracy twórczej. Słownictwo tzw. łaciny podwórkowej było 

analogiczne do spotykanego w warsztatach samochodowych lub na budowach. Zupełnie 

inny sposób mówienia panował w Pokoju Koła, czy w rozmowach członków SKA 

spotkanych przypadkowo w tramwaju. Oczywiście podobnie jak przy pracach 

warsztatowych mogliśmy usłyszeć mnóstwo zwrotów specjalistycznych, ale nawet 

mimo niekiedy zaciekłej dyskusji nie używano nadmiernie słów niecenzuralnych. 

Rozmowy były też mniej emocjonalne i nerwowe. Podczas wywiadu z kolei nasi 

rozmówcy starali się dostosować słownictwo do profilu rozmówców, czyli nas, 

aczkolwiek nie zawsze się to udawało i również wtedy musieliśmy się z mierzyć 

z kilkoma zwrotami z zakresu elektromechaniki. Podobnie rzecz się miała podczas Dni 

Politechniki, kiedy to opowiadali o swoich projektach gościom, czyli głównie 

gimnazjalistom i licealistom. 

Podczas samego wywiadu z prezesem zaskoczyła nas znajomość terminologii 

z zakresu zarządzania, zdradzająca, że bardzo poważnie potraktował nasze spotkanie 

i solidnie się przygotował, ale też sugerowała, że spotyka się on na co dzień, głównie od 

strony praktycznej z zarządzaniem projektem.  
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Członkowie SKA bardzo dobrze wypadają też w mediach, jeśli chodzi 

o słownictwo branżowe, merytorykę i techniki autoprezentacji. Ich styl wypowiedzi jest 

za każdym razem bardzo fachowy, a przygotowanie nienaganne. 

 

6. Komunikacja z otoczeniem  

a) Władze uczelni 

Prezes Koła i pozostali członkowie zarządu starają się utrzymywać osobisty 

i regularny kontakt z najwyższymi władzami uczelni. Wcześniej osiągnięte sukcesy 

połączone z osiągniętymi dobrymi relacjami z decydentami Uczelni pozwoli 

na uzyskanie przychylności uczelni, nawiązaniu dialogu międzypokoleniowego i starania 

o zyskanie lepszej pozycji w porównaniu do innych kół naukowych działających na 

Politechnice. Pośrednio oznacza to zdobycie korzyści zarówno finansowych, 

merytorycznych, jak i cennych kontaktów. 

 

b) Kontakt z pracownikami i władzami wydziału 

 

Oprócz działalności typowo technicznej, która sprawia członkom badanej 

organizacji najwięcej frajdy, muszą oni dbać o wydziałowe kontakty. Często to właśnie ta 

strona działalności Koła zajmuje najwięcej czasu, zwłaszcza dla zarządu. Głównym 

inicjatorem i animatorem pomiędzy Kołem, a pracownikami wydziału jest prezes. Lider 

SKA podkreśla, że nie jest to trudne zadanie, ale wiele Kół nie docenia potencjału 

budowania tego typu sieci networkingowej. Prezes zachęca również członków swego 

Koła do utrzymywania kontaktów z kadrą wykładowczą, pytania specjalistów o radę 

w przypadku wątpliwości co do rozwiązań technologicznych, wciągania wykładowców 

w działania Koła poprzez udział w konsultacjach.  
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c) Inne organizacje studenckie 

 

Kontakty z innymi organizacjami studenckimi mają charakter dwojaki. Z jednej 

strony zarząd dba o relacje z pozostałymi kołami naukowymi, pozyskuje członków 

z poszczególnych wydziałów PW, są także otwarci na działalność międzyuczelnianą, 

na tyle, na ile pozwala na to biurokracja. Wspólne, międzywydziałowe robienie 

projektów daje większą produktywność i efektywność oraz przygotowuje do pracy 

w interdyscyplinarnym zespole w przyszłości.  

Z drugiej jednak strony relacje z innymi Kołami nie są wolne od czystej rywalizacji, 

zarówno o pozyskiwanie finansowania na projekty ze wspólnej puli, jak i starania 

o przychylność, czy też spory ideowe (zwolennicy różnych podejść do projektów 

naukowych i technicznych). 

Mimo nieuchronnych zgrzytów i wysokiego poziomu rywalizacji, SKA przyjęło tzw. 

politykę współpracy, chętnie wychodzi z inicjatywą i dzieli się wiedzą z innymi kołami, 

zarządzanymi często w diametralnie różny sposób, np. wspomniane w wywiadach Koło 

Naukowe Gospodarki Przestrzennej.  

Bardzo interesujący jest stosunek SKA do innych uczelni, pokrewnych tematycznie. 

Studenci mają okazję ścierać się przy okazji różnych zawodów, uczelnie i koła są bardzo 

często porównywane do siebie. Członkowie SKA mają świadomość różnic w sytuacji 

materialnej i politycznej różnych uczelni, mimo oczywistych korzyści związanych z 

lokalizacją w mieście stołecznym (relacje z mediami, kontakty z ekspertami), 

zazdroszczą kolegom z  innych miast choćby dofinansowań z ramienia samorządu, na co 

w Warszawie próżno liczyć, jak i pozycji, zajmowanej przez koła w regionie, gdzie w 

małych miastach są one praktycznie „monopolistami” w zakresie dużych projektów 

studenckich.  
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Zarząd SKA podkreśla uciążliwe naciski z góry odnośnie ich wyników (tj. liczba 

projektów, miejsca w rankingach) i ciągłe porównania do innych kół przy braku 

zrozumienia tych niuansów. Stąd wynika wiele kąśliwych uwag, padających pod 

adresem kolegów.  

SKA kooperuje również z Samorządem Studentów PW, w ostatnim czasie 

szczególnie w zakresie reorganizacji struktur i sposobów rozdysponowywania funduszy, 

który obecnie działa w sposób skostnialy i nie do końca sprawny. Jest to współpraca dla 

obopólnych korzyści. Nie jest ona wolna od krytyki, zarząd SKA podkreśla nadmierne 

wydatki budżetu na cele rozrywkowe tj. np. duże nakłady na Juwenalia, zamiast 

spożytkować je na namacalny projekt, który mógłby posłużyć studentom.  

 

d) Media i organizacje pokrewne tematycznie  

Współpraca z mediami ogólnopolskimi i międzynarodowymi nie jest czymś, co 

należy do podstawowej działalności typowego koła naukowego. SKA definiuje swoją 

przemyślaną, strategiczną obecność w mediach jako konieczność, metodę i sposób na 

istnienie. Członkowie Koła w wywiadach nie są w stanie nakreślić początków swojej 

popularności medialnej, dziś są do niej przyzwyczajeni na tyle, że wpisuje się ona w ich 

zwykłe czynności i przychodzi im w sposób naturalny.  Dziś media same inicjują kontakt.  

Formami uczestnictwa SKA w mediach są: 

 Strona internetowa (nieco zaniedbana, ostatnie aktualizacje z 2012 r.)  

 Media społecznościowe, dominuje Facebook  - prężnie działający profil główny 

SKA, 1287 fanów, w ostatnim tygodniu (2-8.12) 7 wpisów głównej stronie. 

Tematyka wpisów to głównie wydarzenia z życia Koła, ciekawostki z dziedziny 
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astronomii, robotyki i pokrewnych, promocja wydarzeń naukowych itp., 

wszystkie kolorowe, opatrzone dość rozbudowanym wpisem, zdjęciami, 

ciekawe nawet dla postronnego widza, umiejętnie angażują uwagę. Ponadto 

profile poszczególnych sekcji: Sekcji Balonowej, Sekcji Rakietowej, Projektu 

ERIS, Projektu PW_SatII (wszystkie po kilkaset „lajków”) oraz profil Husar – 

Robot Księżycowy (1907 polubień). Koło współpracuje z wieloma innymi 

kołami naukowymi i instytucjami naukowymi, z którymi wymienia się 

wzajemną reklamą wydarzeń.  

 Internet – strony branżowe. SKA wyraźnie dba o stałą obecność na stronach 

związanych z kosmosem w Polsce tj. Kosmiczna Polska, Centrum Nauki 

Kopernik, Centrum Badań Kosmicznych PAN i inne.  

 Telewizja: obecnie SKA zupełnie nie zabiega o współpracę ze stacjami 

telewizyjnymi, po prostu robi swoje projekty i informuje o nich w mediach 

społecznościowych – na podstawie informacji (np. render nowego robota) 

zawartych na Facebooku, dziennikarze śledzący kopiują nowe wydarzenie i 

wklejają je na stronie np. TVN Meteo jako przełom, sensację. Z TVN Meteo 

informacja taka trafia dosłownie wszędzie. Członkowie Koła (głównie zarząd i 

pomysłodawcy lub konstruktorzy projektów) chętnie uczestniczą w wywiadach 

i konferencjach prasowych, zarówno branżowych jak i popularnych (np. Dzień 

Dobry TVN).  

Strategią obecności w mediach jest promowanie konkretnego wizerunku Koła. 

Aktualny zarząd szczegółowo analizuje wpływ mediów na dotychczasowe istnienie SKA, 

głównie dla pozyskania pozycji,  zaufania społecznego i środków finansowych. Znaczącą 

lekcją były dla Koła zawody University Rover Challenge z 2009 roku, gdzie z wysłanego 

w dwóch paczkach robota dotarła tylko jedna paczka. Studenci zamiast rezygnować, na 



24 
 

miejscu z trudno dostępnych środków w tydzień skonstruowali na nowo całego robota. 

Informacja o tym szybko wyciekła do mediów brukowych oraz społecznościowych, 

niczego nieświadomi studenci (ze względu na różnicę stref czasowych pracujący nocami, 

mając utrudniony dostęp do Internetu) byli obecni w kraju we wszystkich mediach 

(Gazeta.pl, strona główna Demotywatorów). Członkowie SKA potraktowali to jako lekcję 

i planują w przyszłości wydelegować osobę odpowiedzialną tylko za kontakt z mediami, 

jest to polityka świadomego zarządzania wizerunkiem instytucji. Sytuacja zagubienia 

robota i powstałe dzięki niej zamieszanie w mediach doprowadziło do wycenienia 

wartości medialnej SKA na milion złotych. Wskaźnikiem skuteczności medialnej SKA 

może też być frekwencja na wykładzie z członkiem NASA, gdzie w trakcie krótkiej 

promocji tylko na Facebooku udało się zapełnić salę wykładową na 250 osób, znacznie 

przewyższając przewidywania Ambasady USA odnośnie zainteresowania wykładem. 

 

7. Relacje w Kole i atmosfera (zachowania) 

Studenckie Koło Astronautyczne urosło do dużej, wkrótce ok. 100-osobowej 

organizacji. Jest to największe koło naukowe na PW. Posiada ono swój statut, władzę 

w Kole sprawuje Zarząd oraz Walne Zebranie członków. Bardzo ważnym filarem, 

kształtującym relacje i ogólną działalność Koła w obserwowanym przez nas wycinku 

czasu jest osoba prezesa, obecnie Błażej Żyliński. W poprzednich kadencjach relacje te 

kształtowały się nieco inaczej.  

Na drodze ważnych projektów, tj. udział w międzynarodowych zawodach w USA, 

powstają i cementują się bardzo silne więzi i przyjaźnie, jakie możemy zaobserwować 

rozmawiając z członkami Koła – widać, że wiele przeżyli ze sobą. Duże i odpowiedzialne 
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projekty są też testem dla takich relacji. Pokazuje to sytuacja zgubienia paczki 

z częściami Husara. Wedle relacji prezesa SKA już w USA nastąpił z tego powodu rozłam 

zespołu, którego część była za odpuszczeniem kontynuacji projektu. Większość jednak 

podjęła wyzwanie i udało się w kilka dni zrekonstruować robota o nowej już nazwie 

White Eagle.  Bardzo istotne jest tu zaangażowanie i poczucie robienia rzeczy wielkich, 

ze względu na skalę inicjowanych projektów. 

W tak dużej grupie i przy tak dużej odpowiedzialności i wyzwaniach powstaje wiele 

tarć i konfliktów, którym poświęciliśmy osobny podpunkt pracy, znajdujący się niżej.  

Jak już wspomnieliśmy SKA ma projektowy system pracy. Stąd bardzo często 

w wywiadach przewija się słownictwo i zagadnienia z zarządzania projektami. Projekt 

w SKA rozpoczyna się od zbudowania zespołu (po przejściu zadań rekrutacyjnych 

i wykruszeniu się niektórych kandydatów, zostają ci, którzy są w stanie udźwignąć 

projekt) oraz odpowiedniego pomysłu.  

Jeżeli chodzi o zależności pomiędzy „Kołowiczami”, to na pewno widoczna jest tu 

pewna hierarchia, zarząd utrzymuje silnie władzę, działa konsekwentnie, niekiedy zbyt 

ostro zdaniem studentów pierwszych lat. Tak liczne Koło dzieli się na projekty i sekcje 

wspomniane już wcześniej. Nowo wstępujący studenci tworzą małe zespoły projektowe, 

na dwa takie zespoły przypada jeden opiekun, czyli osoba doświadczona, utrzymuje ona 

relacje z zespołem, służy radą i dba o motywację zespołów projektowych, niekiedy 

pozwala im się „wpuścić w maliny”, żeby mogli nauczyć się sami. W zarządzaniu 

projektem w SKA bardzo istotny jest czas, mają oni poczucie ulotności swojej obecności 

na studiach. Bazują na doświadczeniach swoich poprzedników, pokazujących, że jeśli 

projekt trwa zbyt długo, a wiedza na jego temat nie jest przekazywana młodszym 

uczestnikom, nie ma on większych szans na ukończenie. Obecny zarząd i koordynatorzy 
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starają się więc dzielić doświadczenia z młodszymi studentami oraz studentami innych 

wydziałów, co usprawnia prace.   

W momentach załamania motywacji „są trzy lokomotywy”, które muszą pociągnąć 

projekt przez okres kryzysowy, aby reszta członków zobaczyła rezultat, odzyskała 

wiarę i wróciła do pracy (dwoje członków zarządu oraz koordynator projektu ERIS). 

Zaobserwowaliśmy, że prezes stara się poznać wszystkich członków zespołu. 

Podczas rozmowy z nami, zawsze witał się uściskiem ręki z kolegami wchodzimy do 

pokoju w którym prowadziliśmy rozmowę. 

 Jak twierdzi Błażej w związku ze wzrostem rozmiarów Koła i zakresu jego 

działalności, struktura SKA wymaga gruntownej przebudowy, na co poświęcił on dużą 

część, jeśli nie całość swojej kadencji. Taka restrukturyzacja nie zawsze spotyka się ze 

zrozumieniem. Zatem starsze roczniki, tzw. wieczni studenci, nie są mile widziani w 

kole, jako przyczyna podawana jest niechęć starszych członków Koła do merytorycznej 

współpracy, a jedynie „chęć imponowania studentkom pierwszego roku”. Co cześć z nas 

wyczytała między wierszami, powodem niechęci zwłaszcza prezesa Koła jest 

podważanie wizji organizacji oraz przyjętych obecni celów przez starszych studentów.  

Jeśli chodzi o styl pracy w SKA, zaobserwowaliśmy duży udział pracy indywidualnej 

na komputerach w sali Koła, a w przypadku pojawienia się wątpliwości rzucanie 

problem na „forum” ogólnym. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w warsztacie, gdzie 

każdy uzupełniał wzajemnie swoją prace i był to przykład niemal modelowej pracy 

zespołowej. 
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8. Konflikty  

 

Mówiąc o konfliktach w SKA należy je rozdzielić na dwie grupy. Pierwsza to 

konflikty z otoczeniem oraz takie które występują wewnątrz samego Koła.  

Jeśli chodzi o otoczenie to Prezes Koła wspominał o takich organizacjach jak 

Samorząd Studencki gdzie zarząd Koła wskazał nieprzemyślane rozdysponowywanie 

funduszy w większości na cele rozrywkowe. W opinii członków SKA również inne koła 

jak, już to było wspominane mówiąc o języku organizacji, nie cieszą się sympatią. Także 

w tym przypadku podstawowym problemem jest pozyskiwanie funduszy i słabsza 

merytoryka członków oraz nierzetelność w stosunku do planów przyszłych projektów. 

W tym temacie możemy również wspomnieć, nie tyle o konflikcie, co niechęci za 

faworyzowanie innych uczelni. Taka emocjonalna rywalizacja pełni także w pewien 

sposób rolę motywacyjną. 

Jeśli chodzi o nasze badania dużo ciekawszym wydało nam się zagadnienie 

konfliktów wewnętrznych. Choć nasze badania trwały za krótko byśmy mieli okazję 

zaobserwować je na własne oczy, tym bardziej, iż zauważyliśmy, iż nasza obecność nieco 

krępowała część członków Koła, sporo udało nam się dowiedzieć na podstawie ich 

wypowiedzi. Konflikty w SKA są bardzo różne i mogą wybuchać na różnym tle. Czasami 

chodzi o rzeczy bardzo trywialne jak nieposprzątanie stołu z papierków czy brudnych 

kubków po spotkaniu grupy jednego z projektów. W tym przypadku mieliśmy akurat 

okazję zobaczyć irytację osób, które pracowały przy stole po wyjściu poprzedniej grupy. 

Innym podanym przykładem dość błahej sytuacji jest kłótnia o z zgubione wiertło. 

„Zgubiłeś – odkup” - w skrócie wyraził się nasz rozmówca. Niekiedy źródłem konfliktów 

bywa stres. Harmonogramy pracy przy projektach są bardzo napięte, a jest to praca 

zespołowa. Gdy jedna osoba „zaśpi” potem trzeba „gonić”, co może powodować spięcia 
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wewnątrz na ogół zgranych zespołów projektowych. Poza tym nawet wewnątrz Koła 

pieniądze są czynnikiem zapalnym. Jak się dowiedzieliśmy projekty są bardzo 

materiałochłonne, a to ponosi za sobą spore koszty. Zarząd w jakiś sposób musi 

rozdzielić skromne jak na potrzeby Koła zasoby, co prawie zawsze budzi pretensje tych, 

którzy dostali mniej. SKA to duże koło, rodzą się liczne plotki, z którymi również trzeba 

walczyć, bądź jak powiedział Błażej ignorować i rozpuszczać własne, celem korzyści dla 

własnej organizacji. Jeden z naszych rozmówców przyznał, że w Kole istnieją ludzie, 

którzy więcej czasu niż na projekty poświęcają na uprzykrzanie życia innym. Prezes 

z kolei, w wywiadzie kilkakrotnie podkreślał konflikt między nim a starszymi członkami 

Koła, „wiecznymi studentami”, o niskim poziomie motywacji i zarządzania choćby 

własną karierą (studia trwające 7 lat), negatywnie wpływające na cały zespół. Zgrzyty 

miedzy nimi związane są z ich podejściem nieakceptowanym przez Prezesa. Określił on 

ich poczynania bardzo nieprzychylnie, jako tych, którzy jedyne co robią to imponują 

dziewczynom z pierwszego roku, nie uczestnicząc w żadnych projektach i innej 

działalności Koła. Interesującą kwestią jest to co mogliśmy wyczytać między wierszami 

podczas całego wywiadu z Prezesem mianowicie chodzi o niechęć do wszelkich osób, 

które w pewien sposób podważają sposób jego działania i wizję organizacji. 

W temacie konfliktów wewnętrznych warto wspomnieć również o sposobach ich 

rozwiązywania. Preferowane są zawsze kuluarowe rozmowy i wyjaśnienie sobie 

wszelkich wątpliwości, jednak czasem takie działania nie wystarczają i trzeba wyciągnąć 

konsekwencję wobec takich osób, gdyż zagrażają atmosferze współpracy w całym kole, 

a  w przypadku pracy zespołowej jest ona kluczowa. Jeśli problem dotyczy członków 

określonego projektu wówczas Zarząd angażuje w to koordynatora tego projektu. To on 

jest odpowiedzialny za poradzenie sobie z konfliktem. Jednak, jak stwierdził jeden 
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z koordynatorów, nie wszystkie konflikty można rozwiązać. Czasami się po prostu czeka, 

aż sprawa „rozejdzie się po kościach”. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Joanna: Badając kulturę SKA i mając okazję przyjrzeć się jej członkom częściowo 

potwierdziłam, niektóre z moich wyobrażeń o nich. Głównie chodzi o profil osoby 

należącej do tego Koła jako zapaleńca i prawdziwego entuzjasty tego co robi. Z drugiej 

strony miałam okazję przekonać się, że koło naukowe może być miejscem, gdzie 

naprawdę powstają rzeczy wielkie i ważne dla nauki, że uczestnicy koła robią coś więcej 

poza wspólnym spędzaniu czasu. Jestem pełna podziwu dla ich poświęcenia dla swojej 

pasji. Jednocześnie była to okazja do przypatrzenia się środowisku znacznie 

odbiegającemu od tego co reprezentuje WZ. Było to bardzo cenne doświadczenie. 

Kasia: Podczas przeprowadzania badań byłam zaskoczona, że organizacja 

studencka może być tak przemyślana i starannie prowadzona. Poziom merytoryczny ich 

projektów powoduje, że mogą naprawdę konkurować z niektórymi firmami już 

działającymi na rynku. Badane przez nas koło naukowe okazało się niezwykle otwarte, 

pełne pasji i zaangażowania. Chociaż tematyka jest mi zupełnie obca zdecydowanie 

zaraziłam się do nich pasją do działania i robienia czegoś więcej niż wymagają od nas 

studia. 

Marcin: Pierwsza obserwacja oraz pierwszy fizyczny kontakt z badanymi 

uczestnikami oraz częścią analizowanej organizacji nie należał w mojej ocenie do 

najciekawszych. Klimat fascynatów z Politechniki wpatrzonych jedynie w swoje 

zainteresowania dał się wyraźnie odczuć, wykład obserwowali z zapartym tchem i 
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wpatrzeni w prelegenta jak w obrazek. Moje wrażenia ociepliła nieco pierwsza krótka 

rozmowa poznawcza, po której zostaliśmy zaproszeni do warsztatu umieszonego na 

ostatnim piętrze. Dopiero tam zobaczyłem jak bardzo się myliłem w swojej 

podświadomości i neutralnym nastawieniu do tematyki projektu. Członkowie koła 

okazali się przesympatycznymi, normalnymi chłopakami, nakręconymi na swoją 

działalność w „zdrowy” sposób, nie byli oderwani od rzeczywistości a jedynie 

skoncentrowani na swojej pasji. Otwartość, naturalność i frywolność w słownictwie i 

zachowaniach skutecznie zatarła opinie dotyczące „sztywności” i butności takich osób. 

Niewątpliwie w moim przypadku do pozytywnego odbioru przyczyniło się to, iż sam 

kocham majsterkować i zawsze tak spędzam wolny czas. Byłem przekonany, że 

większość pracy „kołowiczów” opiera się na teoretycznych przygotowaniach, przy czym 

w istocie sporo czasu spędza się w warsztacie zacieśniając więzi z innymi uczestnikami 

Koła oraz zdobywając doświadczenie zarówno merytoryczne jak interpersonalne. Mogę 

śmiało powiedzieć, że obserwacja pracującego SKA w warsztacie uzmysłowiła mi, że 

mogłem lepiej zastanowić się nad wyborem kierunku studiów. Niewątpliwie w wyniku 

tego łatwiej było mi zrozumieć rozterki i problemy członków Koła które pojawiały się 

w późniejszych rozmowach oraz nawiązać „techniczną” nić porozumienia. Reasumując, 

w trakcie trwania niniejszego projektu etnograficznego diametralnie zmieniłem 

podejście do Kół Naukowych, nauczyłem się dystansować od zebranych i posiadanych 

już opinii, zacząłem zauważać i analizować rzeczy i kwestie które dotychczas dla mnie 

kompletnie nie istniały, a właśnie tego typu elementy projektu były dla mnie 

niesamowitym zaskoczeniem. 

Martyna: Badanie SKA było czystą przyjemnością i wielką przygodą. 

Poprowadzili nas oni jak w podróż po zupełnie nieznanym nam świecie, pełnym 

kosmicznych marzeń i równie międzygwiezdnych celów i ambicji. Mimo to stoją oni 
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przez cały czas twardo na ziemi, pokazując niebywały stopień przygotowania 

rozmówców do wywiadów, ich ogromna fachowość i merytoryka, doświadczenie, 

samoświadomość i autorefleksja oraz zdolność do uczenia się nie tylko każdego naszego 

rozmówcy z osobna, ale łącznie z zarządzanym sztabem świetnych ludzi. Zadziwił mnie 

przemyślany sposób zarządzania organizacją, budowania zespołu i dalszego zarządzania 

nim oraz ogromna orientacja na efekty. Niemal zwaliła mnie z nóg także specyfika pracy 

członków Koła, szczególnie w warsztacie, towarzyszące jej emocje i dynamika. Wiele 

rzeczy wydało mi się nietypowych i bardzo dojrzałych jak na instytucję studencką, jak 

np. niezwykle ambitne, ale wciąż realne cele Koła, obecność strategii w działaniu, 

świadoma kreacja wizerunku SKA w mediach i świecie naukowym. Konsekwentnie 

realizują oni swoją politykę działalności, pozostaje nam tylko śledzić ich śmiałe 

dokonania i życzyć dalszych sukcesów.  
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