
Udział pracowników Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w konkursie „Wielkie

Wyzwanie”

Z ponad 200 drużyn, które zgłosiły się do konkursu zorganizowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju nt „Opracowanie kompaktowego urządzenia do zastosowań 
indywidualnych, zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej 
magazynowania w najefektywniejszy sposób”, w dniu 16.10.2021  dziesięć najlepszych 
drużyn wzięło udział w finałowym pojedynku na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. 
Główną nagrodą tego konkursu był 1 milion złotych.
 
Dwie drużyny, w których licznie reprezentowani byli pracownicy i studenci naszego 
Wydziału, pod przewodnictwem dra hab. inż. Zbigniewa Bulińskiego oraz dra inż. Tomasza 
Krysińskiego, zakwalifikowały się do wielkiego finału, w którym wywalczyły zaszczytne:
2 miejsce - Chinook Team
7 miejsce - Silesian Wind Generator

W skład zespołu, który skonstruował dwie turbiny wiatrowe, wchodzili:
1) dr hab. inż. Zbigniew Buliński, dr inż. Tomasz Krysiński, mgr inż. Łukasz Marzec, mgr 
inż. Jakub Tumidajski, inż. Piotr Eliasz (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra
Techniki Cieplnej, obliczenia numeryczne aerodynamiczno-przepływowe wirników turbin), 
2) dr inż. Aleksander Bodora, dr inż. Arkadiusz Domoracki, dr inż. Janusz Hetmańczyk, dr 
inż. Andrzej Latko, dr inż. Jarosław Michalak (Wydział Elektryczny, Katedra 
Energoelektroniki Napędu Elektrycznego i Robotyki, konstrukcja generatorów i układów 
akumulacji energii elektrycznej),
3) dr inż. Sebastian Pawlak (Wydział Mechaniczny Technologiczny, Laboratorium Naukowo-
Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych),
4) Konstruktor Bartłomiej Holik (firma TB Technology).

Członkowie zespołu konkursowego wraz ze swoim dziełem – turbiną wiatrową o pionowej 
osi obrotu
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https://www.facebook.com/SilesianWindGenerator/
https://www.facebook.com/ChinookTeam/


Poniżej podano linki do stron zaprezentowanych projektów na konkursie:  

https://www.facebook.com/ChinookTeam/ 

https://www.facebook.com/SilesianWindGenerator/ 

Natomiast poniżej podano linki do informacji o konkursie znajdujących się na różnych 
stronach:

1. https://www.nowiny.gliwice.pl/naukowcy-z-politechniki-slaskiej-na-podium-  
konkursu-wielkie-wyzwanie-energia 

2. http://www.itc.polsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933:nasi-  
na-podium-wielkiego-wyzwania-energia&catid=8&Itemid=112&lang=pl 

3. http://www.elektr.polsl.pl/index.php/start/aktualnosci/2015-wielkie-wyzwanie-energia   

4. https://www.polsl.pl/rr8-brpr/ps_aktualnosci/naukowcy-z-politechniki-slaskiej-na-  
podium-konkursu-wielkie-wyzwanie-energia/ 

5. https://www.facebook.com/wielkie.wyzwanie   

6. https://glowny-mechanik.pl/2021/10/19/znamy-zwyciezce-pierwszego-polskiego-  
wielkiego-wyzwania-energia/ 

7. https://www.facebook.com/photo/?fbid=215794793987809&set=a.126679692899320   

8. https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/druzyny/silesian-wind-generator   

9. https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/druzyny/chinook-team   

10. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/wielkie-wyzwanie-energia-ncbr-  
10949.html  

11. https://www.wnp.pl/energetyka/gdanski-zespol-mmb-zwyciezca-wielkiego-wyzwania-  
energia,499837.html  

12. https://www.green-news.pl/2166-milion-zlotych-w-konkursie-ncbir-wielkie-  
wyzwanie-energia-przyznany-kto-zwyciezyl 

13. https://300gospodarka.pl/news/mmb-team-ncbr-wielkie-wyzwanie-energia-milion-  
wiatrak-przydomowy 

14. https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/106535/konkurs-na-mikroturbine-  
wiatrowa-rozstrzygniety-zwyciezcy-dostana-1-mln-zl 
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