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Szanowni Państwo,
z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa ręce katalog projektów realizowanych przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Na kolejnych kartach publikacji staraliśmy się zebrać projekty, które ilustrują
ogromny potencjał intelektualny polskich naukowców i przedsiębiorców. I choć
zaprezentowane przedsięwzięcia dotykają tak różnych sfer naszego życia, to
niewątpliwie łączy je talent twórców i niepohamowana pasja do odkrywania
świata.
Innowacyjne projekty wymagają nieszablonowego myślenia, tak jak w przypadku opracowania mechanicznej pszczoły, która w obliczu masowego wymierania tych prawdziwych będzie mogła je zastąpić przy zapylaniu roślin
uprawnych. Potrzebna jest również wizja, by, przykładowo, studenci medycyny
zamiast wykonywać doświadczenia na żywych organizmach, mogli korzystać
z wiernych trójwymiarowych wizualizacji. Z innowacją idzie w parze także odwaga, dzięki której polskie zespoły podjęły się uruchomienia jednego z najnowocześniejszych w Europie centrów radioterapii hadronowej.
Nie mogę być bardziej dumny z polskich innowatorów, obserwując ich sukcesy
także na świecie. Książki Audioteki czytane są już w 9 językach. Z kolei autobusy z silnikiem hybrydowym marki Solaris jeżdżą po ulicach aż 28 krajów europejskich. A już wkrótce w podwodnym hotelu zaprojektowanym przez polską
spółkę Deep Ocean Technology będą mogli przenocować turyści odwiedzający
Malediwy.
Kuźnią przyszłych innowatorów są polskie uczelnie. Dzięki bogatym programom staży i szkoleń pozwalają one studentom kształtować ścieżki własnej
kariery zawodowej. Istotnym wsparciem rozwoju młodego pokolenia są nowocześnie wyposażone sale wykładowe i laboratoria. To tam żacy odkrywają
w sobie talenty i realizują swoje naukowe pasje.
Zachęcając do lektury niniejszego opracowania, wyrażam nadzieję, że zaprezentowane na jego łamach projekty zyskają sympatię Państwa i naszego
społeczeństwa. Wierzę także, że staną się inspiracją do podejmowania nowych
wyzwań.

prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski

Kiedy pokazywaliśmy plany,
ludzie mówili „wow, ale robicie kosmos”.

Kosmos pod wodą
To chyba najbardziej znany polski wynalazek ostatnich lat. Pisały o nim media od Niemiec
przez Stany Zjednoczone po Dubaj, a inwestorzy z całego świata już teraz zgłaszają chęć kupna.
Mowa o... podwodnym hotelu.
Wszystko zaczęło się od pasji. Pomysłodawcy podwodnego
hotelu są zapalonymi nurkami. Ale pod wodą można być tylko
tyle, na ile pozwala butla z tlenem. Dlaczego zatem nie zbudować konstrukcji, która pozwoli podziwiać podwodny świat
przez wiele godzin? – myśleli. Na świecie istnieją podwodne

rów nad lustrem wody. To idealne miejsce na restaurację czy
strefę spa. Aby dostać się do podwodnego świata, goście będą
musieli jedynie dopłynąć łódką albo po prostu dojść pomostem
do górnego dysku, zjechać windą na dół... i gotowe! A co, jeśli
2000 m2 to za mało? Powierzchnię będzie można zwiększyć,

pomieszczenia, ale wszystkie mają tę samą wadę – żeby dostać się do środka, trzeba zanurkować. Polacy postanowili zbudować coś, czego jeszcze nie było – podwodny hotel,
do którego można wejść suchą nogą i który, w zależności
od potrzeb, można powiększać lub zmniejszać.

dodając kolejne, boczne dyski do górnej części hotelu. Miejsce
na siłownię z widokiem na ocean? Oczywiście. Lotnisko dla
helikopterów? Nie ma sprawy. A co z bezpieczeństwem? O tym
też pomyślano. Hotel został tak zaprojektowany, żeby wytrzymał uderzenie 5-metrowej fali, a w razie większego zagrożenia,
np. pożaru w części hotelowej, dolny dysk natychmiast wypływa na powierzchnię.

Jak to zrobić? Zamiast stawiać podwodną kapsułę, jak to ma
miejsce w innych obiektach, twórcy wymyślili dwa dyski połączone ze sobą szybem z windą. Dolny dysk będzie umieszczony pod wodą, na głębokości od 10 do 30 metrów. W nim,
na powierzchni ok. 1000 m2, znajdzie się 21 hotelowych pokoi.
Każdy, rzecz jasna, z widokiem na głębię oceanu. Drugi dysk,
także o powierzchni 1000 m2, zostanie umieszczony kilka met-
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Krzysztof Koniuszaniec, project manager w firmie. Jedną z pierwszych osób, które uwierzyły w pomysł gdyńskich naukowców, był
prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To właśnie NCBR przekazał prawie 19 mln zł z funduszy europejskich na prowadzenie badań i postawienie prototypu.
Kolejną osobą, która przychylnie spojrzała na projekt, był prezydent
Gdyni. To poparcie przydało się młodej firmie. Z listem od prezydenta miasta i unijnymi pieniędzmi łatwiej już było rozmawiać z potencjalnymi partnerami. Z czasem, kiedy kolejne testy i badania
naukowe potwierdzały pierwotny pomysł, coraz więcej osób zaczęło
wierzyć, że podwodny hotel można naprawdę zbudować.
Już teraz wynalazek z Gdyni wzbudza wielkie zainteresowanie.
Informacje o nim pojawiły się w największych światowych me-

diach – w Europie, Stanach Zjednoczonych czy krajach arabskich. Dzięki temu do polskich pomysłodawców zgłaszają się
inwestorzy z całego świata. Obecnie firma prowadzi zaawansowane rozmowy z około 20 inwestorami zainteresowanymi kupnem hotelu. Z jednym z nich już podpisała umowę na budowę podwodnego obiektu na Malediwach. Powstaje tam nowy
ośrodek turystyczny, a gdyński hotel będzie jego główną atrakcją. Jednak z finalizacją umowy inwestor czeka na prototyp
przedsięwzięcia. Umiejscowienie obiektu jest wybrane, trwają konsultacje ze stoczniami, które mogłyby zbudować dyski. Zgodnie z planami w połowie 2015 roku w Gdyni powstanie
pierwszy na świecie prototyp podwodnego hotelu.

tytuł projektu:
nazwa beneficjenta:
wartość projektu:

Aby zbudować podwodny hotel, czwórka inżynierów za własne pieniądze utworzyła spółkę celową Deep Ocean Technology.
I wtedy, jak to często w takich historiach bywa, zaczęły się schody.
– Kiedy pokazywaliśmy plany, ludzie mówili „wow, ale robicie kosmos”, ale byli sceptyczni, uważali, że się nam nie uda – opowiada

termin realizacji:
obszar wsparcia:

Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu
podwodno-nadwodnego dla celów naukowych
Deep Ocean Technology Spółka z o.o.
33 555 485,70 zł
2012 – 2015
Działanie 1.4 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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Uznaliśmy, że skoro już robimy jeden prototyp,
to od razu przetestujemy nową technologię hybrydową.

W firmie Solaris powstaje prototyp nowego
miejskiego autobusu – dłuższego niż standardowe
pojazdy, zdolnego pomieścić więcej pasażerów,
a do tego ekologicznego. – To będzie alternatywa
dla budowania w mieście kosztownych sieci
tramwajowych – zapowiadają twórcy pojazdu.

opracowywać koncepcję pojazdu, zakładała, że będzie jeździł
na gazie CNG. To sprężony gaz ziemny stosowany jako paliwo.
W Polsce jeszcze mało używany, ale w innych krajach bardziej
popularny. Jednak w trakcie prac nad konstrukcją napędu zdecydowano się zmienić pierwotny projekt. – Uznaliśmy, że skoro
już robimy jeden prototyp, to od razu przetestujemy nową technologię hybrydową – mówi Rafał Białek. Układ napędowy w megaautobusie będzie zasilany bądź z baterii, bądź z ogniwa paliwowego zasilanego wodorem. – Obecnie to najczystsze możliwe
paliwo – dodaje Białek.

Pomysł zbudowania takiego wehikułu podsunęli firmie jej zagraniczni klienci. Od kilku lat sugerowali polskiemu producentowi,
że byliby zainteresowani kupnem pojazdu, który mógłby być alternatywą dla tramwajów. Czyli z jednej strony miałby przewozić
podobną liczbę pasażerów co tramwaj, a z drugiej byłby przyjazny dla środowiska i nie wymagałby tworzenia kosztownej dla
miasta infrastruktury – budowania sieci trakcyjnych, torów itp.
– Taki właśnie będzie nasz pojazd. Będzie jeździł po normalnych
drogach i będzie mógł przewieźć więcej pasażerów niż standardowy autobus – zapewnia Rafał Białek, kierownik zarządzania
projektami w Solarisie.

Prace nad megaautobusem trwają od 2012 roku. Firma zakłada, że prototyp nowego pojazdu uda się zmontować pod koniec
tego roku lub na początku przyszłego. Ale na pierwszą przejażdżkę trzeba będzie jeszcze sporo poczekać. Kolejnym etapem prac będzie uruchomienie, przetestowanie i skalibrowanie
pojazdu. Jest to potrzebne, aby mieć pewność, że autobus jest
bezpieczny. – To na tyle nowatorski pojazd, że prace optymalizacyjne i testowe potrwają zapewne kilka miesięcy – zastrzega
Rafał Białek. Rozpoczęcie produkcji seryjnej planowane jest
od początku 2016 roku. To, kiedy nowe megaautobusy pojawią się
na drogach, będzie zależeć od zainteresowania rynku.

Zdjęcia: Solaris Bus & Coach S.A.

Megaautobus
spod Poznania

Od ponad 20 lat pod Poznaniem firma Solaris produkuje autobusy. Jej flagowy produkt to miejski autobus Urbino. Kilkanaście
wersji tego wozu jeździ po ulicach ponad 600 miast w blisko 30
krajach. Teraz w fabrykach firmy powstaje prototyp zupełnie nowego pojazdu – autobusu klasy mega z napędem hybrydowym.
Co to jest? Zwykły autobus ma ok. 12 m długości. Autobusy klasy mega są większe. Najczęściej mają ok. 18 m. Ale na świecie
są jeszcze dłuższe pojazdy – ponad 20-metrowe. Prototyp, który
buduje Solaris, będzie miał 24 m długości. Będzie to pierwszy
polski autobus dwuprzegubowy z dwoma osiami napędowymi.

Przy tworzeniu prototypu firma współpracuje z uczelniami: Politechniką Poznańską i Politechniką Warszawską. Przed inżynierami stoją dwa duże wyzwania. Pierwsze to sterowanie. Nowy
pojazd Solarisa ma mieć 24 m i dwa przeguby. Cała trudność
w tym, jak opracować sterowanie do obu przegubów, aby
autobus np. po wjechaniu na rondo nie ścinał zakrętów.
– Taki autobus to nie jest zwykły pojazd z „przyczepą”. Wymaga
zastosowania specjalnych przegubów z siłownikami, które powodują, że autobus na drodze zachowuje się stabilnie – tłumaczy
Białek. Drugie wyzwanie to napęd, który musi być w stanie poruszyć ponad 30-tonową maszynę. Bo tyle mniej więcej będzie
ważył nowy autobus Solarisa wraz z pasażerami. Jednocześnie
napęd ma być przyjazny dla środowiska. Gdy firma zaczynała

tytuł projektu:

nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Pierwszy polski autobus klasy MEGA z wieloosiowym
napędem hybrydowym zasilanym gazowymi paliwami
ekologicznymi
Solaris Bus & Coach S.A.
11 412 405,00 zł
2012 – 2015
Innotech
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Mamy wiele przypadków, że przedsiębiorcy na konferencji zobaczyli,
co robią nasi studenci, a potem przychodzili do nich z ofertami.

I przygotowały projekt „Inżynier na miarę XXI wieku”. To jeden
z wielu w Polsce kierunków zamawianych. Uczelnie, które je
realizują, dostają dodatkowe dofinansowanie ze środków unijnych, bo przygotowały szereg działań mających na celu zwiększenie liczby dobrze wykształconych absolwentów z danej
dziedziny oraz zbliżenie nauki do biznesu.

Pokazać swoje osiągnięcia można również podczas dni
otwartych uczelni. Uczniowie szkół średnich mogą zobaczyć,
jak wygląda uczelnia, co robią studenci, mogą posłuchać popularnonaukowych wykładów. Wszystko po to, aby pokazać
młodzieży, że kierunki techniczne są atrakcyjne. Na pierwszą
edycję dni otwartych przyszło ok. 300 zwiedzających. Na piątej
było ich już ponad 1200.
Czy pomysł ATH, aby pochwalić się sukcesami, ma sens? Wygląda na to, że tak. Pięć lat temu, przed rozpoczęciem projektu, na ATH na każdym z kierunków technicznych studia rozpoczynało ok. 60 osób. W ostatnich trzech latach zamiast 60
uczelnia przyjmowała po 100 uczniów. Co więcej, młodych ludzi wcale nie przyciągają stypendia motywacyjne, bo takie oferuje wiele uczelni technicznych. – Pytam ich, dlaczego wybrali
nas? Najczęściej odpowiadają, że przekonał ich przykład starszych kolegów – wyjaśnia Dorota Więcek. A co z drugą grupą
– absolwentami? Uczelnia sprawdziła, jak radzą sobie na rynku
pracy. – Okazało się, że wszyscy mają pracę i pracują w zawodzie. 100% absolwentów – cieszy się koordynatorka projektu.

Pochwalmy się
sukcesem
Jak zainteresować biznes współpracą i zatrudnianiem
absolwentów, a jednocześnie przyciągnąć więcej chętnych
na studia? Pokażmy wszystkim, jak ciekawe projekty robią
nasi studenci – zdecydowały władze Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

spotkać. – Mamy wiele przypadków, że przedsiębiorcy na konferencji zobaczyli, co robią nasi studenci, a potem przychodzili
do nich z ofertami. Część projektów, które powstają w kole naukowym, jest robiona na potrzeby firm – opowiada dr Więcek.

Uczelnie starają się osiągnąć te cele poprzez dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych, najróżniejsze kursy i szkolenia, stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów oraz
– co najważniejsze – staże w firmach. To wszystko znajduje
się w projekcie z Bielska-Białej. Ale jest tam też coś więcej.
To nacisk na rozwijanie zainteresowań studentów i promocję
ich osiągnięć.
W ramach projektu na ATH powstało interdyscyplinarne koło
naukowe. Studenci dostali osobne laboratorium i nowo kupiony
sprzęt za 800 tys. zł. Teraz kiedy tylko chcą, mogą robić własne prace badawcze. Choć lepiej będzie powiedzieć „wspólne
prace”, bo projekty wykonuje się w zespołach – ktoś z automatyki, ktoś z mechaniki, ktoś z informatyki. – Jest tak, jak we
współczesnej gospodarce, gdzie złożone problemy techniczne
rozwiązywane są przez grupy specjalistów z różnych dziedzin.
To się podoba studentom. Zakładaliśmy, że w kole będzie 25
studentów, a mamy ponad 100 – mówi dr inż. Dorota Więcek,
prodziekan ds. studenckich Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, koordynatorka projektu.
W kole naukowym studenci na przykład projektują inteligentne pomieszczenia, różne układy sterowania, ale najczęściej
konstruują roboty. Potem pokazują je światu. – Zachęcamy ich,
żeby jeździli na różne zawody, targi – mówi dr Więcek. Roboty
z Bielska-Białej zajmowały najwyższe miejsca m.in. na międzynarodowych zawodach robotów w Bratysławie czy na ogólnopolskim turnieju robotów mobilnych Robomaticon 2014.
Okazją do pochwalenia się własnymi pracami jest organizowana co roku na ATH międzynarodowa konferencja studencka.
To też część projektu „Inżynier na miarę XXI wieku”. W założeniu konferencja ma być miejscem, gdzie swoje technologie
pokazują studenci oraz firmy i gdzie te dwie strony mogą się
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tytuł projektu:
nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Inżynier na miarę XXI wieku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
8 910 113,00 zł
2010 – 2015
Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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To będzie pierwszy od długiego czasu
polski pojazd produkowany w kraju.

W konstruowaniu pojazdów AMZ-KUTNO ma spore doświadczenie. Od 15 lat firma zajmuje się projektowaniem i budową
specjalnych samochodów użytkowych. Jej produkty to np.
Hipopotam – pływający, kołowy transporter opancerzony – czy

wszystkie. Druga grupa to, odwrotnie, kierowcy z najdłuższym
stażem – 50- i 60-latkowie, którzy jeszcze pamiętają prawdziwe
Syreny, a może nawet nimi jeździli. Trzecią grupą potencjalnych
nabywców są firmy, które potrzebują wyróżniającego się pojazdu jako nośnika reklamowego. – Na pewno Syrenka nie będzie
jedynym samochodem w rodzinie, takim, który służy do jeżdżenia
do pracy, na zakupy, nad morze. Raczej to będzie drugi albo nawet trzeci samochód. Raczej kupiony „dla funu” – mówi Tomasz
Wróbel.
Na razie firma ma gotowy przedprototyp Syrenki. Teraz buduje
serię próbną, czyli cztery egzemplarze samochodu. Docelowo
AMZ-KUTNO chce produkować pojazd w małych seriach, około
300–500 sztuk rocznie. Firma zapowiada też, że jeśli na rynku
będzie popyt na nową Syrenkę, zrekonstruuje kolejne zdobycze
polskiej motoryzacji. Warszawa, Mikrus i Polonez czekają w kolejce.

Od Hipopotama
do Syrenki
Być może już niedługo na drogach pojawi się nawiązująca
do legendy polskiej motoryzacji Syrenka. To za sprawą
firmy AMZ-KUTNO, która pracuje nad nowym pojazdem.

pojazd opancerzony Tur. Są też cywilne pojazdy – ambulanse,
bankowozy, małe autobusy miejskie. Ale takiego projektu jak
Syrenka firma jeszcze nie robiła. Zdaniem firmy na rynku jest
nisza dla takich samochodów. Ale to nie tylko moda na dawne
wzornictwo przyczyniła się do pomysłu skonstruowania Syrenki.
– Jesteśmy polską firmą, z polskim kapitałem i chcielibyśmy, żeby
odrodził się u nas przemysł motoryzacyjny. To będzie pierwszy
od długiego czasu polski pojazd produkowany w kraju – mówi
Tomasz Wróbel, dyrektor Biura Wdrożeń i Rozwoju AMZ-KUTNO.
Tak jak dzisiejsze Fiat 500 i Mini Morris nie są dokładnymi odwzorowaniami modeli sprzed 50 lat, tylko współczesnymi wariacjami na ich temat, tak samo Syrenka z Kutna nie będzie wierną
kopią samochodu z Bielska-Białej i Warszawy. – To będzie Syrenka, a nie Syrena, a to duża różnica – zaznacza Wróbel. Syrenka do Syreny będzie nawiązywała kształtem nadwozia. Jednak
pozostałe części samochodu będą już rodem z XXI wieku. I tak
konstrukcja i wnętrze Syrenki zostaną wykonane z lekkich stali
i materiałów kompozytowych. – Dziś światowy trend jest taki, że
im lżejszy pojazd, tym lepszy. Chodzi o to, żeby zachować odpowiedni współczynnik mocy do masy – tłumaczy Tomasz Wróbel.
Syrenka będzie samochodem dwudrzwiowym i cztero-, pięcioosobowym. Na razie pojeździ na benzynę, ale w przyszłości firma planuje produkować wersje auta z napędem elektrycznym.
Zakładana pojemność silnika to 1–1,4 l. Maksymalna prędkość?
– Porównywalna z prędkością, jaką mają samochody w tej klasie. Na pewno nie będzie niższa – mówi dyrektor biura wdrożeń.
A drzwi? W pierwszych kilku modelach kultowej Syreny drzwi
otwierały się w drugą stronę. – Tu będzie normalnie, nie „pod
wiatr” – dodaje.
Firma zakłada, że Syrenką mogą być zainteresowane trzy grupy kierowców. Pierwsza to ci z najkrótszym stażem za kółkiem,
czyli młode osoby, które szukają fajnego samochodu, innego niż
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Reaktywacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego
– wdrożenie pojazdu osobowego „Syrenka”
AMZ-KUTNO Sp. z o.o.
7 440 000,00 zł
2013 – 2016
Demonstrator+
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To nie jest jeden pokój z urządzeniem. To cały skomplikowany
obiekt, w którym różne elementy ze sobą współpracują.

Największy bunkier w Krakowie
To jeden z pierwszych takich ośrodków w Europie. Tu naukowcy odkrywają prawa rządzące
wszechświatem, badają elektronikę przed wysłaniem jej w kosmos i leczą nowotwory.
Najlepiej chronione miejsce w Krakowie jest na Bronowicach, zaledwie 3 km od dworku, gdzie przed ponad 100
laty odbyło się tytułowe „Wesele”. Nie jest to siedziba banku, urzędu ani służb specjalnych. Najbardziej chronione
miejsce w Krakowie to bunkier w Centrum Cyklotronowym
Bronowice.

nie przeszkadzały im w podróży. Z bunkra cyklotronu wiązka
rozprowadzana jest na odległość kilkudziesięciu metrów do innych pomieszczeń – do hali eksperymentalnej, gdzie naukowcy
prowadzą badania, do sali terapii oka, do sal Gantry, gdzie stoją
urządzenia do leczenia nowotworów. Bo wiązkę protonów wykorzystuje się w wielu dziedzinach: w badaniach podstawowych
i aplikacyjnych oraz w medycynie.

CCB jest najnowszą inwestycją Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.
Za 260 mln zł unijnej dotacji Instytut postawił budynek CCB
i kupił potrzebny sprzęt, w tym najważniejsze – cyklotron i dwa
urządzenia Gantry. – To nie jest jeden pokój z urządzeniem. To
cały skomplikowany obiekt, w którym różne elementy ze sobą
współpracują – mówi prof. dr hab. Paweł Olko, dyrektor CCB.

Cyklotron potrzebny jest np. fizykom jądrowym. Rozpędzonymi protonami uderzają oni w inne cząstki i w ten sposób
poznają strukturę materii oraz prawa rządzące mikroświatem.
Maszynę wykorzystuje się też do badania przyrządów elektronicznych przed wysłaniem ich w kosmos. – Promieniowanie kosmiczne psuje elektronikę w satelitach telekomunikacyjnych, dlatego agencje kosmiczne NASA czy ESA zalecają
wcześniejsze testowanie sprzętu. Na Ziemi wiązką protonów
z cyklotronu możemy symulować promieniowanie kosmiczne
– tłumaczy prof. Olko. Protony są też potrzebne radiobiologom, aby badać, jak żywe organizmy reagują na promieniowanie. Stąd krok do drugiego zastosowania cyklotronu
– w medycynie i leczeniu nowotworów. Rozpędzone cząstki
rozrywają nici DNA złośliwych komórek, przez co te nie są

Sercem gmachu jest cyklotron – urządzenie do wytwarzania rozpędzonej wiązki protonów. Stoi w specjalnym pomieszczeniu,
chronionym ścianami z pięciometrowej warstwy betonu. Krakowski cyklotron Proteus C-235 to ważąca 220 t gigantyczna,
magnetyczna pułapka na protony. Uwięzione w nim ładunki są
popychane polem elektrycznym do jonowodu, czyli rury, z której
wypompowano powietrze. Chodzi o to, aby żadne inne cząstki
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w stanie się namnażać. – Wiązkę protonową możemy tak precyzyjnie wycelować, że niszczymy tylko nowotwór, a nie uszkadzamy zdrowej tkanki – objaśnia dyrektor CCB.
Już wcześniej Instytut Fizyki PAN miał cyklotron, ale dużo
słabszy. – To było urządzenie sprzed 25 lat, całkowicie wyeksploatowane i o dużo mniejszych możliwościach – zaznacza
prof. Olko. Stary cyklotron wytwarzał wiązkę, która sięgała
zaledwie na głębokość 30 mm. To za mało, żeby prowadzić
nowoczesne badania naukowe, i za mało też dla medycyny.
W starym cyklotronie można było leczyć tylko niektóre nowotwory oka. Wiązka z nowego cyklotronu ma moc kilkukrotnie
większą i sięga na odległość ok. 32 cm. Dotarcie do każdego
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Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej
Faza 1: Centrum Cyklotronowe Bronowice
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
128 465 400,56 zł
2007 – 2014
Działanie 2.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka

guza we wszystkich częściach ludzkiego ciała jest możliwe
dzięki urządzeniu Gantry. To wyposażona w wielkie magnesy
i ważąca ok. 100 t tuba, która obraca się wokół leżącego pacjenta. Dzięki temu maszyna jest w stanie nakierować wiązkę
rozpędzonych protonów na komórki nowotworowe z dokładnością do 1 mm.
Centrum Cyklotronowe Bronowice jest wciąż w budowie.
Na razie z cyklotronu korzystają naukowcy. Pierwsi pacjenci
pojawią się w CCB pod koniec 2015 roku.
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Centrum Cyklotronowe Bronowice
– stanowisko Gantry (faza 2)
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
170 362 367,60 zł
2009 – 2015
Działanie 2.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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Chcieliśmy dać naszym studentom kwalifikacje,
dzięki którym będą wyróżniać się na rynku pracy.
Dokładnie po 30 minutach pacjent przestał się odzywać. Doktor i reszta lekarzy zostawili go, usiedli przed telewizorem i zaczęli oglądać nagranie swojego zachowania z ostatnich minut.
Doktor Kowalska nie zachowała się jak prawdziwy lekarz. Nic
dziwnego. Lekarzem będzie dopiero za kilka lat. Na razie, podobnie jak reszta ekipy, jest studentką medycyny na lubelskim
Uniwersytecie Medycznym, pacjent w rzeczywistości jest fantomem, jego głos należy do pracownika tejże uczelni, a cała
sytuacja była tylko symulacją medyczną. Właśnie w ten sposób
przyszli lekarze w Lublinie uczą się medycznego fachu.

Studenci
czują się staro

Symulacje to część projektu „MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości”. Wymyślono go na Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie. – Chcieliśmy dać naszym studentom kwalifikacje,
dzięki którym będą wyróżniać się na rynku pracy. Nasz drugi cel to upraktycznienie wiedzy, jaką studenci zdobywają na
uczelni – tłumaczy Małgorzata Kostrubiec-Wójtowicz, koordynatorka projektu. MEDFUTURE skupia się na genetyce i geriatrii, bo, jak mówią twórcy projektu, to są właśnie dyscypliny
przyszłości. Wystarczy wspomnieć, że dziś ok. 17% Polaków
to seniorzy. Za 10 lat w wieku emerytalnym będzie ponad jedna
czwarta mieszkańców kraju. To oznacza, że już niedługo znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tych dziedzin.
Podobnie wygląda sytuacja w całej Europie.

Z pacjentem nie było kontaktu. To krzyczał,
że chcą go porwać. To znowu zapominał, gdzie jest.
Doktor, nazwijmy ją Kowalska, miała pół godziny
na opanowanie trudnego pacjenta, zbadanie go,
postawienie diagnozy i wymyślenie planu leczenia.

dzenie. Po założeniu takiego kostiumu student na własnej skórze
doświadcza tych ograniczeń, z jakimi na co dzień zmagają się
seniorzy – gorszy wzrok, trudności w poruszaniu się, zesztywniałe dłonie czy bóle stawów. Przyszli farmaceuci mogą natomiast
uczestniczyć w kursie farmacji klinicznej. Dostają dawkę wiedzy
o komunikacji z pacjentem, o anatomii czy np. takich zagadnieniach,
jak żywienie pozajelitowe. Gdyby nie zajęcia, tę wiedzę musieliby
zdobywać dopiero w trakcie prawdziwej pracy. Z kolei studenci,
którzy interesują się genetyką i mają wysoką średnią ocen, mogą
pisać prace magisterskie czy licencjackie z tej dziedziny. Wtedy
oprócz promotora otrzymują dodatkowego opiekuna merytorycznego oraz fundusze na kupno odczynników potrzebnych do badań
czy wyjazdy na konferencje naukowe. Oprócz tego we wszystkich
modułach organizowane są spotkania z pracodawcami z branży medycznej oraz dziesiątki godzin praktyk i staży w miejscach,
gdzie na ogół nie docierają studenci innych akademii medycznych
– w hospicjach, poradniach i oddziałach geriatrycznych.
Czy to wszystko rzeczywiście może pomóc studentom? MEDFUTURE realizowany jest od ponad roku, ale, jak podkreśla
koordynatorka, już teraz widać pozytywne efekty programu.
– Mamy sygnały, że studenci, którzy brali udział w symulacjach,
o wiele lepiej radzą sobie na praktykach w szpitalu: mają większą wiedzę, potrafią odpowiednio się zachować i podejmują
lepsze decyzje – mówi Małgorzata Kostrubiec-Wójtowicz.

Projekt składa się z kilku części. Może korzystać z niego każdy
z 1300 studentów uczelni. Jednak dla każdego wydziału przeznaczono inne działanie. I tak np. studenci wydziału pielęgniarstwa,
którzy biorą udział w module „opieka specjalistyczna nad osobą
starszą”, mogą poczuć się... staro. Dosłownie. Na uczelni utworzono dla nich pracownię symulacji opieki geriatrycznej wyposażoną
m.in. w symulatory odczuć osób starszych. To zestaw specjalnych
kombinezonów z obciążeniami oraz okularów utrudniających wi-
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MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 388 517,50 zł
2013 – 2015
Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Sprzęt, który teraz mamy, do tej pory
był nieosiągalny dla polskiej nauki.

Zasypana przepaść
Ten budynek stworzyli naukowcy z pasją. Na zewnątrz może
nie oszałamia wyglądem, za to wyposażenie to prawdziwa perełka.
O czym tu opowiedzieć? Może o drukarce laserowej, która ze
stopów tytanu drukuje protezy fragmentów twarzy uszkodzonych przez nowotwór? Każdy implant robiony jest na indywidualne zamówienie. Albo o urządzeniach do projektowania 3D?
Pozwalają one studentom zobaczyć, jak w zamkniętych maszynach przebiegają procesy tworzenia najróżniejszych materiałów. Bez tej technologii przyszli inżynierowie widzieliby tylko

wzmacnia strukturę. W zależności od tego, jakie warstwy położą, końcowy materiał będzie miał inne właściwości. Dokładnie
takie, jakich zażyczy sobie konstruktor.

z zewnątrz panel sterujący i to, że maszyna kłuje albo walcuje, gdy nacisną odpowiedni przycisk. A może o urządzeniach
do produkcji nanowłókien? Dzięki nim najpierw inżynierowie
materiałowi tworzą nanowłókna własnego pomysłu, a później
ich koledzy, specjaliści od biomedycyny, wykorzystują nowo
powstały materiał np. do tworzenia opatrunków na oparzenia,
które będą wrastać w ciało i zastępować skórę. A może opowiedzieć o technologii ALD, czyli osadzaniu warstw atomowych na materiałach? Pozwala ona badaczom komponować
powłoki złożone z kilku, a nawet kilkuset pojedynczych warstw
o zróżnicowanym składzie. Trochę jak przy robieniu kanapki – na chleb kładziemy masło, ser, szynkę, sałatę. Tak samo
robią naukowcy. Na materiał nakładają dowolne nanowarstwy,
a każda z nich ma inne zadanie: jedna zmniejsza tarcie, druga

– Zbudowaliśmy Laboratorium, bo chcieliśmy mieć miejsce,
gdzie możemy kształcić przyszłych inżynierów i technologów
materiałowych z uwzględnieniem standardów, które dziś obowiązują w przemyśle – mówi dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz
z Politechniki Śląskiej. – Wcześniej nasze technologie pamiętały lata 80., a częściowo nawet 70. Modernizowaliśmy je, ale
to wciąż były stare urządzenia, tylko trochę unowocześnione.
Przepaść między nami a przemysłem była ogromna. Ratowaliśmy się wycieczkami do znajomych fabryk, gdzie oglądaliśmy
współczesne maszyny – opowiada.
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To tylko kilka spośród blisko 80 nowoczesnych urządzeń,
które znajdują się w Laboratorium Naukowo-Dydaktycznym
Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach.

Kupno całego wyposażenia i budowę gmachu Laboratorium
sfinansowano z pieniędzy unijnych. Na budynek poszło mniej
niż 20% dotacji. Ponad 80% przeznaczono na zakup sprzętu.

Bo jak mówi prof. Mazurkiewicz, Laboratorium przygotowywali
naukowcy pasjonaci. Dla nich nie była ważna bryła, najważniejsze miało być wyposażenie. Część z maszyn, które stoją
w Laboratorium, była robiona na specjalne zamówienie uczelni.
W ten sposób Politechnika wzbogaciła się o miniwersje urządzeń, których na co dzień używa się w przemyśle. Na przykład
dwukomorowy piec próżniowy do obróbki cieplnej – technologicznie to jeden z najnowocześniejszych tego typu pieców
w Polsce, ale od tych stojących w fabrykach różni się wymiarami: jest pięciokrotnie mniejszy. – Sprzęt, który teraz mamy,
do tej pory był nieosiągalny dla polskiej nauki. Nawet gdybyśmy
chcieli oszczędzać, to na każde urządzenie musielibyśmy odkładać przez kilka lat. W tym czasie świat znów by nas wyprzedził.

Bez środków europejskich nie dalibyśmy rady zrobić tej inwestycji – kwituje profesor.
Jak zaznacza, od kiedy działa Laboratorium, przepaść technologiczna pomiędzy Politechniką a przemysłem zniknęła. Jeśli
gdzieś jeszcze pojawiają się różnice, to na korzyść gliwickich
naukowców. – Z takim wyposażeniem nasi studenci nie będą
się wstydzili, jeśli pójdą w świat. Wszędzie będą witani z otwartymi rękami, bo będą mieć wiedzę praktyczną, a nie tylko teoretyczną – komentuje prof. Mazurkiewicz.
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Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego
Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach
Politechnika Śląska
28 620 855,68 zł
2010 – 2014
Działanie 13.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
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Jeśli nie ma symulatora, to ta nauka robi się skomplikowana
i bardzo kosztowna. Naszą misją jest stworzenie takiego narzędzia.

Na całym świecie na kursach dla maszynistów jako przykład
niespodziewanego niebezpieczeństwa dla jadącego pociągu
podaje się krowę na torach. Ale nie w Polsce. Polskie krowy nie
wdzierają się z zaskoczenia na tory i nie zmuszają do awaryjnego

Demonstrator symulatora ma być gotowy w 2016 roku. Skąd
w ogóle pomysł? Podrzucił go rynek. Średnia wieku maszynistów to około 50 lat. Dlatego pilnie potrzeba kształcić nowe
pokolenia kolejarzy. – Ale szkolenie maszynisty to jak szkolenie
pilota F16. Trzeba też cały czas jeździć. Jeśli nie ma symulatora,
to ta nauka robi się skomplikowana i bardzo kosztowna. Naszą
misją jest stworzenie takiego narzędzia – mówi Śleziona.

Jak przygotować
maszynistę na
spotkanie z dzikiem
Szkolenie maszynisty pociągu jest niczym szkolenie pilota
F16 – trwa długo, jest skomplikowane i bardzo kosztowne.
Dzięki dofinansowaniu z NCBR firma Qumak pracuje nad
symulatorem, dzięki któremu ten proces będzie łatwiejszy
i tańszy.

w sieci trakcyjnej. Poza tym, ma to być narzędzie dydaktyczne,
z wyraźnie określonymi celami szkoleniowymi. – Będzie metodyka szkolenia, kryteria ocen. Po zakończonej sesji urządzenie
przygotuje komplet informacji o tym, jak szkolona osoba poradziła sobie z nietypową sytuacją, czy i jak szybko zareagowała
na nią, czy jej zachowanie spowodowało ciąg innych, niespodziewanych wydarzeń. Te wszystkie informacje dostanie szkolący i na ich podstawie będzie mógł wydać opinię o kursancie.
Dane o przebiegu szkolenia zostaną przechowane i zawsze będzie można do nich wrócić – opowiada Marcin Śleziona.

hamowania pociągu. W Polsce największym niespodziewanym
niebezpieczeństwem jest... dzik. – To takie specyficzne cechy
naszej kolei. Mamy ich jeszcze całą masę. Na przykład napięcie
w sieci trakcyjnej. Na całym świecie jest stałe 3 tys. woltów,
a w Polsce też jest 3 tys., ale czasami pojawia się 2 tys., a czasami 4,5 tys. woltów – opowiada Marcin Śleziona z firmy Qumak.
Ta specyfika powoduje, że obcym koncernom trudno jest wejść
ze swoimi produktami na nasz rynek kolejowy. Za to Qumak
potraktował to jako swoją szansę. Firma obecnie pracuje nad
symulatorem do szkolenia maszynistów. Już teraz na rynku są
dostępne podobne urządzenia, głównie zachodniej produkcji.
– Ale to tylko drogie, ruchome zabawki – zaznacza Śleziona. Po
pierwsze, zagraniczne symulatory nie oddają specyfiki polskiej
kolei. Przez to przyszły maszynista nie jest w stanie nauczyć się
reagować na niespodziewane zdarzenia. – Przecież chodzi o to,
żeby prowadzący pojazd zareagował instynktownie, a nie żeby
zastanawiał się, co ma robić, że trzeba hamować, sypać piasek – tłumaczy Śleziona. Po drugie, jak podkreśla firma, nie ma
w nich metodyki nauczania. Nie wiadomo, jakie umiejętności
ma wynieść przyszły maszynista ani jak go oceniać.
Symulator, nad którym pracuje Qumak, ma być inny. – To nie
będzie pojedynczy komponent, tylko cały ekosystem komponentów – mówi Marcin Śleziona. Jedna część projektu odpowiedzialna jest za tworzenie świata wirtualnego. Świat widziany
na ekranie komputera będzie identyczny jak ten, który widzi
maszynista w jadącym pociągu. Jeśli na budynku prawdziwej stacji kolejowej X jest skrzynka pocztowa, a na schodach
namalowano graffiti, na budynku wirtualnej stacji też będzie
skrzynka pocztowa i też będzie graffiti – takie samo i w tym
samym miejscu. Jednocześnie symulator będzie przygotowywał użytkownika na różne nieprzewidziane zdarzenia, które występują na polskiej kolei – czyli i na dziki, i na skoki napięcia
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Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający efektywność i bezpieczeństwo
ich działania
Qumak S.A.
13 090 451,00 zł
2013 – 2016
Demonstrator+
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Wydziały Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego miały
piękne budynki z ciekawą historią. Na przykład Katedra Biologii
Molekularnej oraz Katedra Biochemii znajdowały się w ponad
100-letnim gmachu. Przed I wojną światową była w nim szkoła
średnia dla dziewcząt. We wrześniu 1939 roku więziono tam
aresztowanych pocztowców gdańskich. Albo Katedra Zoologii

i dydaktyczne. Dlatego są tu duże pomieszczenia, przestronne
laboratoria, a sale wykładowe można łączyć i specjalnie aranżować.
W pierwszej kolejności postawiono gmach biologii. Budynek
składa się z pięciu skrzydeł. Każde skrzydło przeznaczono dla
innej specjalizacji. Prócz laboratoriów czy sal wykładowych
znalazło się też miejsce na ekspozycję wydziałowych zbiorów
bursztynu i szklarnie. Jest również woliera dla ptaków. W budynku znajduje się zielona wyspa z roślinami. Któregoś dnia
pojawiła się tam zeberka, niewielki ptak hodowany w klatkach.
Właściciela nie udało się znaleźć, dlatego biolodzy zaopiekowali się małym gościem. A ponieważ zeberki są zwierzętami
towarzyskimi, naukowcy zrzucili się na kupno drugiego ptaka
tego gatunku. Teraz parka mieszka w wolierze.
Jako drugi ukończono budynek Wydziału Chemii. Właściwie
są to dwa budynki. Mieszczą się w nich nie tylko laboratoria
naukowo-badawcze czy sale seminaryjne, lecz także hala technologiczna – pomieszczenie, w którym można prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii
chemicznej i środowiskowej.

Wybór zeberek

Gdyby zwierzęta zasiadły w jury konkursu na najlepsze
projekty sfinansowane z unijnych dotacji, Uniwersytet
Gdański z pewnością mógłby liczyć na miejsce na
podium. Nowe budynki uczelni tak spodobały się
ptakom, że te postanowiły w nich zamieszkać.

Kręgowców oraz Katedra Ekologii Roślin – pokoje, gdzie pracowali zoolodzy i botanicy, przed wojną służyły za pomieszczenia techniczne dla pobliskiego lotniska. Warto wspomnieć
też o modernistycznej kamienicy z XX-lecia międzywojennego
– znajdowały się w niej biblioteka i kilka katedr.
Te wszystkie budynki były piękne, zabytkowe, ale miały dwie
zasadnicze wady. Po pierwsze, w ogóle nie były dostosowane
do wymagań współczesnej nauki. Brakowało w nich wszystkiego – począwszy od wind, poprzez odpowiednie instalacje, a skończywszy na dobrze wyposażonych, przestronnych
laboratoriach. Naukowcy i studenci cisnęli się w zbyt małych
pomieszczeniach. Po drugie – najbardziej uciążliwe – budynki były porozrzucane po różnych częściach Trójmiasta. Gmach
biologii molekularnej znajdował się w Śródmieściu Gdańska,
kilka minut pieszo od historycznego centrum. Siedzibę zoologii i ekologii roślin zlokalizowano w Gdańsku-Wrzeszczu. To jakieś 6 km od centrum miasta. Ale najgorzej wyglądała sytuacja
w przypadku ostatniego budynku. Znajdował się on w... Gdyni.
Na dojazd z laboratoriów biologii molekularnej do wydziałowej
biblioteki studenci oraz naukowcy potrzebowali dobrej godziny. Podobny problem dotyczył Wydziału Chemii. Wprawdzie tu
wszystkie instytuty znajdowały się blisko siebie, ale budynek
był stary, ciasny i nie nadawał się do pracy naukowej.
Dla Uniwersytetu Gdańskiego zbudowanie nowych siedzib wydziałów stało się koniecznością. Chodziło przede wszystkim
o skupienie wszystkich instytutów, a tym samym potrzebnego sprzętu, w jednym miejscu. Inwestycję zrealizowano dzięki 235 mln zł dotacji z funduszy europejskich. Za te pieniądze
powstały trzy budynki o łącznej powierzchni ok. 52 tys. m2. Od
początku projektowano je z przeznaczeniem na cele naukowe
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Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii
Uniwersytetu Gdańskiego
Uniwersytet Gdański
242 501 487,00 zł
2007 – 2014
Działanie 13.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
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Wiemy o studentach, że zostali na stałe
u pracodawców, u których odbywali praktyki albo staże.

Na staż do Erywania
Po wakacjach studenci lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mogli przerzucać się
nazwami krajów, w których byli – Ukraina, Rosja, Kazachstan, Republika Buriacji. Nie, nie są to
miejsca, w których spędzili urlop. To miejsca, gdzie w lokalnych firmach odbyli staże zawodowe.
Co więcej, po powrocie do Polski za swoją pracę za granicą dostali wynagrodzenie. Wypłaciła je ich uczelnia – UMCS.
Uniwersytet pomaga też swoim studentom znaleźć miejsce
na staż albo praktykę. Jeśli trzeba, wykładowcy potrafią uruchomić swoje kontakty i polecić firmę chętną przyjąć na kil-

Od początku przygotowywano go we współpracy z pracodawcami. To właśnie z nimi UMCS konsultował założenia projektu oraz programy zajęć na poszczególnych specjalizacjach
i kierunkach. Część zajęć dydaktycznych, tych obowiązkowych
i nie, prowadzą praktycy na co dzień pracujący w przedsię-

ka tygodni praktykanta z Polski np. w… Erywaniu. Uczelnia
wysyła również swoich studentów na szkolenia, zapewnia im
doradztwo zawodowe, organizuje spotkania z pracodawcami, a przede wszystkim oferuje zajęcia na nowych kierunkach
i specjalizacjach, gdzie studenci uczą się tego, czego oczekują
pracodawcy.

biorstwach. Co więcej, firmy przyjmują do siebie lubelskich
studentów na staże i praktyki, a do tego dwa razy w miesiącu
w dużej auli uczelni odbywają się otwarte dla wszystkich panele z pracodawcami, podczas których 3 – 4 przedsiębiorców
opowiada o pracy w swojej branży, o tym, jak wygląda sytuacja
na rynku pracy, jakich pracowników szukają ich firmy. W sumie w realizację projektu zaangażowanych jest w mniejszym
lub w większym stopniu blisko 200 firm. – Pracodawcy chętnie
przyjmują nasze zaproszenia. Dla nich to okazja, żeby znaleźć
pracownika – mówi Grzegorczyk.

Tak działa projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej
na wiedzy”. Uczelnia wymyśliła go, aby ułatwić studentom m.in.
Wydziału Humanistycznego rozpoczęcie kariery zawodowej.
– To obszerny, ale spójny plan kompleksowego przygotowania studenta do wejścia na rynek pracy – począwszy od zajęć dydaktycznych, poprzez doradztwo zawodowe, a skończywszy na stażach
i praktykach – tłumaczy Anna Grzegorczyk, koordynatorka projektu.
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Początkowo uczelnia zakładała, że w projekcie weźmie udział
ok. 1,6 tys. studentów. W tym momencie jest ich ponad 2,5
tys., a już wiadomo, że będzie jeszcze więcej, ponieważ UMCS

wciąż dodaje nowe elementy do programu. Najnowszy pomysł
to wyjazdy studyjne. Uniwersytet chce wysyłać studentów na
kilkudniowe wizyty w zagranicznych firmach i instytucjach.
Przykładowo przyszli tłumacze wybierają się do Brukseli,
do Parlamentu Europejskiego, żeby tam zobaczyć, jak wygląda
praca tłumaczy symultanicznych. – Mamy trochę studentów,
którzy przez kilka lat krążą po projekcie i korzystają z różnych
form wsparcia – to zapiszą się na specjalizację, potem pójdą
na praktykę do firmy, potem na szkolenie, potem znów na staż
do pracodawcy – opowiada Anna Grzegorczyk.

bałkanistyki. Początkowo była to jedna z nowo uruchomionych
specjalizacji, ale zainteresowanie nią przekroczyło wszelkie
oczekiwania uczelni. Doszło do tego, że trzeba było organizować specjalną rekrutację na tę specjalizację. Dlatego od tego
roku akademickiego bałkanistyka stała się na UMCS-ie samodzielnym, nowo otwartym kierunkiem. Najważniejsze jest jednak to, że absolwenci studiów humanistycznych znajdują pracę. – Wiemy o studentach, że zostali na stałe u pracodawców,
u których odbywali praktyki albo staże. Mamy co najmniej kilkanaście takich przypadków – stwierdza koordynatorka projektu.

Choć projekt zakończy się w 2015 roku, to – jak przyznają
pracownicy uczelni – już teraz widać jego efekty, np. otwarcie
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UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20 072 559,00 zł
2010 – 2015
Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Dlaczego studenci medycyny na całym świecie kroją żywe żaby?
Takie pytanie zadali sobie twórcy i3D, gliwickiej firmy zajmującej
się przygotowywaniem trójwymiarowych wizualizacji. I przygotowali dla studentów wirtualne żaby, czyli zestaw aplikacji czasu
rzeczywistego do nauki anatomii i fizjologii zwierząt.

Pokrój żabę
Firma i3D chciała swoim medycznym produktem podbić
Stany Zjednoczone. Pomóc w tym miał jej program
„Go_Global.pl”. Jak poszło? Dziś dostaje zlecenia
z Ameryki, Arabii Saudyjskiej oraz Chin i to nie tylko
związane z medycyną. – „Go_Global.pl” otworzył nas
na świat i na inne dziedziny – mówi firma.

Zamiast ćwiczyć na prawdziwej żabie czy króliku, dokładnie te
same czynności student wykonuje na komputerze, na trójwymiarowym modelu zwierzęcia. Wirtualny model zachowuje się
identycznie jak prawdziwe zwierzę – gdy natnie się mu skórę,
wypłynie krew, gdy poda się mu adrenalinę, serce będzie szybciej pracować. Żabę, szczura lub królika (te trzy zwierzęta są
dostępne w aplikacji) można podłączyć do aparatury, podawać
im różne substancje, wypreparować dowolny mięsień czy organ.
Co więcej, aplikacje i3D pozwalają oglądać preparat nie tylko na
poziomie tkankowym, lecz także zejść głębiej, na poziom pojedynczej komórki, i obserwować, jak się ona zachowuje np. po
podaniu określonej substancji chemicznej. Wirtualne preparaty
mają też kilka innych zalet. – Po pierwsze niższe koszty – tłumaczy Joanna Makuch z firmy i3D. – Kupno królika na zajęcia
to koszt ok. 100 zł dla uczelni. Do tego dochodzą opłaty za utrzymanie zwierzęcia, infrastrukturę. Po drugie – względy etyczne.
Przecież żeby zrobić preparat z królika, trzeba go zabić. Po trzecie – edukacja. Studenci nie tylko uczą się, jak wygląda preparat
anatomiczny, ale też go wykonują od A do Z, mogą popełnić błąd
i nie zniszczą preparatu, mogą zobaczyć, „co się stanie, gdy...”.
To przewaga rzeczywistości wirtualnej nad realną – wyjaśnia.

Pierwszym i najważniejszym krokiem było znalezienie instytucji,
które są opiniotwórcze w branży medycznej. – Czasu mieliśmy
mało, bo projekt trwał tylko 6 miesięcy. To wymagało od nas niesamowitej pracy. W sumie na całym świecie wytypowaliśmy kilkaset
uczelni i firm komercyjnych, które są ważne, jeśli chodzi o nowe
technologie i edukację w medycynie – opowiada Joanna Makuch.
Gdy lista była gotowa, można było zacząć poszukiwanie kontaktów. W Stanach Zjednoczonych polskiej firmie udało się nawiązać
partnerstwo z firmą Barco, światowym liderem w technologiach
związanych ze stereoskopową projekcją obrazów. W Arabii Saudyjskiej partnerem została KACKST – organizacja, która zajmuje
się wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Partnera udało się też znaleźć w Chinach.

Od udziału w programie minął ponad rok. Jak podkreśla Makuch,
teraz te intensywne 6 miesięcy zaczyna procentować. Firma zweryfikowała swój produkt pod względem oczekiwań rynku. Spotkania z naukowcami z różnych krajów wskazały inne, nowe kierunki
rozwoju. Co więcej, do biura w Gliwicach zaczyna spływać więcej
pytań o możliwość rozwijania technologii i przygotowania nowych
produktów. Już nie tylko z medycyny, lecz także z innych branż, np.
przemysłu, inżynierii. – Mogę zdradzić, że pracujemy nad nowymi
aplikacjami – mówi Makuch . – Udział w „Go_Global.pl” pokazał nam
nowe kierunki, a my otwieramy się na kolejne możliwości – dodaje.
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Produkt jest świetny i innowacyjny. Ale jedna rzecz to mieć dobry produkt, a druga to go sprzedać. Zwłaszcza za granicą, gdzie
Polska niekoniecznie kojarzy się z zaawansowanymi technologiami. Do każdego podboju, również tego handlowego, trzeba się
przygotować i właśnie na przygotowania firma i3D przeznaczyła
wsparcie, jakie dostała z programu NCBR-u „Go_Global.pl”.
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Szybciej, efektywniej, ciekawie – interaktywne kształcenie
i3D Science Sp. z o.o.
242 000,00 zł
2013
GO_GLOBAL.PL
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– Trzeba. Po prostu trzeba zbudować nowy budynek – powtarzano od lat na Pomorskiej Akademii Medycznej. Ci, którzy tak
mówili, mieli 100% racji. Uczelnia cały czas powiększała się,
powstał nowy wydział, otworzono nowe kierunki, automatycznie szybko rosła liczba studentów. Dla przykładu w roku 2000
było ich niewiele ponad 1,7 tys. Dziewięć lat później na Po-

Jest też trzeci powód, dla którego Centrum jest wyjątkową inwestycją. To jego lokalizacja, a raczej najbliższe sąsiedztwo.
Tuż obok CNTM uczelnia stawia (również dzięki finansowaniu
z Unii) drugi budynek – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych, czyli nowoczesny szpital kliniczny.
Docelowo oba centra mają się uzupełniać. Materiały do zajęć laboratoryjnych dla studentów oraz materiały do prac badawczych prowadzonych w CNTM będą pobierane na terenie
Centrum Diagnostyki. Z kolei wyniki prac badawczych i opracowane nowe technologie powstające w ramach CNTM zostaną przetestowane lub zastosowane w warunkach klinicznych
w Centrum Diagnostyki. Jest to dobry przykład łączenia teorii
z praktyką. Jak podkreśla uczelnia, dziś jest to konieczne. Bo,
jak mówił na otwarciu CNTM ówczesny rektor Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego, prof. Przemysław Nowacki, bez
rozwiniętej biotechnologii współczesna medycyna sobie nie
poradzi.

Połączyć teorię
z praktyką
Leczenie nowotworów nie polega już jedynie na wycięciu
chorej tkanki. Dziś do walki z rakiem zaprzęga się
najnowsze technologie medyczne i biotechnologiczne.
Dlatego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie stworzono nowoczesny ośrodek, w którym
kształcą się przyszli eksperci w tych dziedzinach.

morskim Uniwersytecie Medycznym (w międzyczasie uczelnia
zmieniła nazwę) studiowało już ponad 3,7 tys. osób. Ale mimo
że studentów i pracowników przybywało, ani sale dydaktyczne, ani laboratoria nie chciały się rozszerzać. Wszyscy musieli
cisnąć się w tych samych ciasnych i starych pomieszczeniach.
Naprawdę, budowa nowego obiektu była koniecznością.
Choć wiedziano o tym od lat, cały czas na przeszkodzie stał
brak pieniędzy. W końcu uczelni udało się uzyskać blisko 22
mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na stworzenie
Centrum Nowych Technologii Medycznych. Od tej chwili prace potoczyły się błyskawicznie. Pod koniec roku 2009 wbito
w ziemię pierwszą łopatę, a już w czerwcu 2012 roku oficjalnie
oddano do użytku budynek CNTM.
Centrum jest wyjątkowe z kilku względów. Przede wszystkim, to
pierwszy budynek postawiony od podstaw w blisko 70-letniej
historii uczelni. Po drugie, jak podkreślają pracownicy PUM, to
najnowocześniejszy i najlepiej wyposażony ośrodek medyczny
w całym regionie. Co znajduje się w Centrum? W sumie obiekt
ma 5 pięter i blisko 4 tys. m2 powierzchni. Część zachodnia
pełni funkcje administracyjno-biurowe. Część wschodnią przeznaczono do dydaktyki i do prac badawczych. Na niższych
kondygnacjach znajdują się sale dydaktyczne, sala komputerowa, pracownia multimedialna. Na wyższych – laboratoria. Te
ostatnie wyposażono w nowoczesny sprzęt (ten zakup także
sfinansowano z unijnej dotacji). Kupiono m.in. sekwenator genomowy – urządzenie, które pozwala odczytać kolejność par
nukleotydów (jednostek budujących DNA), czy aparaty PCR,
które z kolei pozwalają namnażać fragmenty DNA. Budynek
jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. CNTM
ma przede wszystkim służyć jako baza dydaktyczna. Korzysta z niego około 800 studentów i doktorantów biotechnologii
i medycyny.
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Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
24 483 142,72 zł
2009 – 2014
Działanie 13.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
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Zaboleć ma tego, kto kopie,
a nie tego, kto jest kopany.

Zamienić minus na plus
Przeciwnik podbiega. Robi zamach i... z całej siły kopie naszego piłkarza w goleń. A on?
Nic nie czuje – tak mają działać specjalne ochraniacze, które powstają na Politechnice Warszawskiej.
Wynalazek, nad którym dziś pracuje grupa naukowców z Politechniki Warszawskiej, to materiał do produkcji nagolenników
piłkarskich. Ma mieć specyficzne właściwości – z jednej strony
będzie lekki i elastyczny, z drugiej będzie w stanie pochłonąć
energię uderzenia. – Zaboleć ma tego, kto kopie, a nie tego,
kto jest kopany – tłumaczy prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran,
kierownik projektu.

ciągami nagle gęstniały. Wtedy w rurach robił się zator, pompy
przepalały się, a fabryki tylko ponosiły straty. – Ale każdy minus można zamienić na plus – mówi prof. Szafran. I tak właśnie
postanowili zrobić warszawscy naukowcy. Uznali, że można
wykorzystać zdolność zawiesin proszków ceramicznych do
szybkiego tężenia, aby stworzyć materiały ochronne. – Jeśli nasączymy tkaninę taką cieczą i normalnie ruszamy ręką czy nogą,

Jak to możliwe? Tajemnica tkwi we właściwościach niektórych
płynów. Większość z nich ma taką samą lepkość (czyli konsystencję) niezależnie od tego, czy porusza się wolno, czy
szybko. Jednak w przyrodzie istnieje grupa cieczy, których
lepkość zależy od prędkości poruszania się. Jeśli mieszamy
je wolno, nic się nie dzieje. Jeśli zamieszamy je szybko, ich
lepkość gwałtownie wzrośnie, czyli – krótko mówiąc – płyny
momentalnie zgęstnieją. Niektóre do tego stopnia, że bardziej
będą przypominać plastyczne ciało stałe niż ciecz.

nic się nie stanie. Ale gdyby ktoś nas nagle uderzył, czy to pięścią, czy nożem, wtedy natychmiast wzrasta lepkość materiału
i zachowuje się on jak ciało stałe. Materiał pochłania energię
z uderzenia – wyjaśnia profesor.

Takie właściwości mają m.in. zawiesiny proszków ceramicznych. Przemysł odkrył tę cechę już dawno, lecz traktował ją jako
wadę. Zdarzało się, że takie płyny podczas transportu ruro-
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Pierwszy pomysł na zastosowanie – nagolenniki dla piłkarzy.
Idea ochraniaczy była prosta, ale wyzwań dużo: jakiej cieczy
użyć i jakich proszków ceramicznych, żeby tkanina była jak
najlżejsza? Jak duże mają być ziarenka proszku i ile ich wsypać, aby płyn twardniał dopiero przy odpowiednio silnym uderzeniu? Co zrobić, żeby substancja nie stawała się mniej lepka
pod wpływem temperatury? I – najtrudniejsze – jak zapobiec
temu, żeby powstały płyn nie spływał z materiału? Te wszystkie

problemy naukowcy z Politechniki Warszawskiej już rozwiązali.
W tym momencie mają laboratoryjne ilości materiałów ochronnych. I... wszystko działa. – Nasze testy pokazują, że materiał
pochłania nawet do 70% siły uderzenia. Jeśli ktoś kopnie w nagolennik z siłą 10 kG, poczujemy tylko 3 kG. Pozostałe 7 kG
zaabsorbuje materiał – mówi prof. Szafran.
Prototyp nagolenników powstaje w konsorcjum naukowo-przemysłowym. Teraz badacze pracują nad udoskonaleniem materiału. Za kilka miesięcy wyniki ich badań trafią do Polsportu,
producenta sprzętu sportowego. Zadaniem firmy będzie wyprodukowanie pierwowzoru nagolenników. A co będzie dalej?
Być może na stałe trafią one do produkcji. Naukowcy zaś my-

ślą o kolejnych produktach: nałokietnikach, kaskach, kamizelkach. Ale każde z nowych zastosowań wymaga nowych badań
i zmiany receptury. – Z inną prędkością normalnie ruszamy nogą,
a z inną ręką. Dlatego potrzebne są materiały, których lepkość
zmienia się w innym momencie – tłumaczy kierownik projektu.
Jednak, jak zapewniają naukowcy, wprowadzenie modyfikacji
nie jest problemem. Najważniejsze, że ich innowacje działają.

tytuł projektu:
nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Inteligentne materiały do absorpcji energii
i ochrony ciała człowieka
Politechnika Warszawska
4 150 000,00 zł
2012 – 2015
Program Badań Stosowanych
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Najważniejsze
to mądrze się pokazać.

Jeśli należysz do 500 pierwszych nabywców nowego
modelu Ford EcoSport, to wraz z samochodem
otrzymujesz roczny darmowy dostęp do wszystkich
audiobooków z Audioteki. Taki jest właśnie skutek udziału
polskiej firmy w programie NCBR-u „Go_Global.pl”.

Jeśli się nie uda, trzeba czekać rok – dwa, aż firma zacznie
produkować nowe modele samochodów.
Jak sobie poradziła Audioteka? – Najważniejsze to mądrze się
pokazać – mówi Marcin Beme. Dotacja z NCBR-u pozwoliła firmie uczestniczyć w konferencjach i targach samochodowych.
Ale nie po to, żeby oglądać innych, tylko żeby samemu wystąpić w roli eksperta. Firma sponsorowała różne konferencje,
Marcin Beme udzielał się jako mówca na panelach czy spotkaniach, tuż obok największych graczy. Rezultat? Audioteka wróciła z czterema kontraktami z czterema różnymi koncernami
samochodowymi.
Jak dostali się do Forda? – Długi czas próbowałem dobić się do
firmy, ale bez efektu – opowiada Marcin Beme. – W końcu zobaczyłem na YouTube filmik, gdzie ktoś z Forda opisywał silnik. Na
belce było jego nazwisko. Wygooglowałem go, napisałem e-maila.

Zdjęcia: Marta Dudź, Audioteka S.A.

Przebić się
do świadomości

Gdy trzeba pokazać success story polskiego start-upu, Audioteka nadaje się do tego idealnie. To pierwszy polski serwis internetowy oferujący wyłącznie audiobooki. Jest to cały „ekosystem”
– książek można słuchać bezpośrednio na komputerze, odtwarzaczach mp3, telefonach komórkowych, sprzęcie domowym,
a nawet odtwarzaczach samochodowych. Audioteka pojawiła

się w 2008 roku i w krótkim czasie szturmem podbiła polski
Internet. Od paru lat próbuje powtórzyć to w innych państwach. – W Polsce jakiś sukces odnieśliśmy, ale jeśli chodzi
o globalizację, jesteśmy dopiero na początku drogi. To jest dla
nas trudne, bo konkurujemy z firmami, które po pierwsze mają
ludzi z dużo większym doświadczeniem, a po drugie mają dużo
więcej pieniędzy. My musimy nadrabiać czymś innym. Dlatego
chętnie korzytamy z dotacji, które mogą pomóc nam „go global” – mówi Marcin Beme, twórca Audioteki.
Tym razem w go global pomógł firmie program „Go_Global.pl”.
To jeden z programów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Skierowany jest do już dojrzałych, polskich małych i średnich firm, które mają innowacyjny produkt
i chciałyby wyjść z nim do innych krajów. Przedsiębiorstwo
może przeznaczyć dotację z NCBR-u na przygotowanie strategii rozwoju na nowym rynku, poszukiwanie partnerów czy pokazanie swojej oferty. Audioteka była jedną z pierwszych firm,
które skorzystały z tego programu. – Jeśli jest dotacja na jabłka,
a my produkujemy gruszki, to nie zaczniemy na chwilę produkować jabłek, żeby dostać pieniądze, a potem wrócimy do gruszek. Mamy w firmie zasadę, że korzystamy tylko z tych dotacji,
które wpisują się w to, co chcemy zrobić. „Go_Global.pl” idealnie wpasował się w nasze plany, czyli przygotowanie aplikacji do
zastosowania w samochodach – opowiada Beme.

Okazało się, że jest Polakiem, ale pracuje w Stanach, więc odesłał mnie do innej osoby, która zajmowała się takimi tematami
w Europie. Spotkałem się z tym człowiekiem na dwóch konferencjach i nic. Na trzeciej zobaczył mnie jako mówcę na panelu
razem z wiceprezesem Mercedesa, wiceprezesem BMW. Zaraz
potem podszedł i stwierdził, że podpisujemy umowę – dodaje.

tytuł projektu:

nazwa beneficjenta:

Wyzwania były dwa. Po pierwsze, przebić się do świadomości
dużych koncernów samochodowych. Wbrew pozorom branża
motoryzacyjna nie jest szczególnie dynamiczna. Stawia raczej
na konserwatyzm, a priorytetem jest bezpieczeństwo. Drugie
wyzwanie to przygotowanie technologii na czas. „Okienka”,
gdy można zmieścić się ze swoim produktem, są dość krótkie.

34

wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Opracowanie strategii komercjalizacji mobilnej technologii synchronizacji i dystrybucji cyfrowych plików audio dedykowanej
samochodowym komputerom pokładowym
Audioteka S.A.
222 400,00 zł
2013
GO_GLOBAL.PL
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Pokazaliśmy, że w tym projekcie chodzi nie tylko o Polskę, ale o całą Unię.
Czyste technologie węglowe mają olbrzymi rynek.
Komisja za węglem nie przepada. Bo to „brudna” energia, tylko
przyczynia się do ocieplania klimatu – tłumaczy. Najchętniej nie
dałaby na badania nad nim nawet złamanego euro. Mimo to zgodziła się, aby GIG otrzymał aż 161 mln zł unijnej dotacji na technologie węglowe! Co ją przekonało? O tym za chwilę. Najważniejsze,
że pieniądze przyznała. W ciągu dwóch lat powstało za nie CCTW
– zbudowano i wyposażono laboratoria w Katowicach i Zabrzu
oraz dwie instalacje badawczo-technologiczne. Jest to największy projekt inwestycyjny, jeśli chodzi o infrastrukturę badawczą na
Śląsku.

Jak gazuje się
węgiel
– Po co w ogóle chcecie zajmować się węglem?!
– zdziwił się urzędnik z Komisji Europejskiej, gdy
usłyszał, że Główny Instytut Górnictwa chce dostać
unijne dofinansowanie na stworzenie na Śląsku
Centrum Czystych Technologii Węglowych.

CCTW oficjalnie zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, opracowywaniem czystych technologii węglowych. – To obejmuje dwa
rodzaje badań – mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk, koordynator projektu. – Z jednej strony, to prace nad ulepszeniem starych technologii, tak żeby były bardziej wydajne. Z drugiej, wymyślanie zupełnie nowych – tłumaczy. Jeśli mowa o tych
pierwszych, to naukowcy z CCTW pracują m.in. nad sposobami
wykorzystania odpadów powęglowych, np. do tworzenia geopolimerów, czy nad bardziej efektywnym spalaniem węgla. – Każdy
dodatkowy punkt sprawności spalania jest ważny, bo dzięki niemu
zmniejsza się emisja szkodliwych gazów do otoczenia – mówi prof.
Stańczyk.

– O wiele taniej jest zrobić dwie dziury w ziemi i pobierać całą
energię z węgla w postaci gazu, niż budować kopalnie, posyłać
tam górników, a potem wszystko transportować na górę i dopiero
tu przerabiać – objaśnia prof. Stańczyk.
Brzmi niewiarygodnie? Ale działa. GIG prace nad gazowaniem
węgla rozpoczął w 2007 roku. Później były pierwsze eksperymenty z nową technologią w należącej do Instytutu Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie, a od niedawna w kopalni
„Wieczorek” działa instalacja pilotażowa. Teraz naukowcy planują
zaprojektować pierwszą przemysłową instalację demonstracyjną.
Jeśli znajdą fundusze, jej budowa ruszy za dwa lata.

Spośród nowych technologii z kolei głównym projektem CCTW
są prace nad podziemnym gazowaniem węgla. Dziś, aby otrzymać energię z „czarnego złota”, trzeba najpierw wydobyć go
spod ziemi, potem przewieźć do elektrowni, a na końcu spalić.

Jak zatem GIG przekonał Brukselę do przyznania mu dotacji?
– Komisja Europejska miała sporo wątpliwości, ale wybroniliśmy
się – tłumaczy prof. Stańczyk. – Pokazaliśmy, że w tym projekcie
chodzi nie tylko o Polskę, ale o całą Unię. Czyste technologie węglowe mają olbrzymi rynek. Przecież Europa wciąż zużywa bardzo
dużo węgla. Poza tym możemy zaproponować nasze technologie
na zewnątrz Unii. Patrząc globalnie, większość energii na świecie
jest wytwarzana z węgla. To są tysiące gigawatów zainstalowanej
mocy. Wszędzie tam można znaleźć oszczędności dzięki zastosowaniu czystych technologii węglowych – dodaje profesor.

tytuł projektu:

To wszystko wymaga zaangażowania mnóstwa ludzi, sporo kosztuje, a w efekcie powstają produkty uboczne, które nie zawsze
da się wykorzystać. W CCTW opracowuje się technologię uzyskiwania energii bez wydobywania samego węgla. Pod ziemię, do
złoża wtłaczane są mieszaniny gazów, które powodują, że węgiel
kamienny z ciała stałego przemienia się w gaz. Potem pozostaje
tylko wyssać go na powierzchnię i już można z niego korzystać.

nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Centrum Czystych Technologii Węglowych
Główny Instytut Górnictwa
194 106 694,89 zł
2007 – 2013
Działanie 2.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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Od kiedy mamy to Centrum – tłumaczy Śmigas – uczymy studentów
tego, czego chcemy, a nie tego, na co akurat są warunki.

Będzie go mieć nawet dziesięć razy z rzędu, jeśli akurat tylu
studentów musi przećwiczyć na zajęciach diagnozowanie zawału. Ci modelowi pacjenci to symulatory medyczne z Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej ŚUM.

Zawał
na zawołanie

Po co ten teatr na medycynie? – Żeby lepiej wykształcić przyszłych lekarzy – odpowiadają twórcy Centrum. – Dydaktyka
medyczna ma spore ograniczenia – tłumaczy Błażej Śmigas,
koordynator projektu. Zgodnie z prawem studentom medycyny
nie wolno ćwiczyć procedur na prawdziwych pacjentach, którzy są w stanach zagrożenia życia. Zresztą nieraz problemem
jest samo badanie. Pacjenci niekoniecznie zgadzają się, żeby
badało ich kilku – kilkunastu przyszłych medyków. Dlatego
często studenci medycyny muszą poprzestawać na teorii. Na
praktykę przychodzi czas, gdy skończą studia i, już z prawem
wykonywania zawodu w kieszeni, trafią na staż do szpitala. Tu
widać przewagę sztucznego pacjenta nad prawdziwym – zawsze każdemu pozwoli się zbadać. – Dzięki niemu możemy
już na etapie studiów uczyć przyszłych lekarzy praktyki – mówi
Śmigas. Co więcej, symulacja pozwala uczyć na zestandaryzowanych scenariuszach. Każda grupa ćwiczy na takim samym
pacjencie. Może się zdarzyć, że podczas praktyk w szpitalu klinicznym studenci nie zobaczą żadnego rzadkiego przypadku
medycznego, a przecież takie też muszą umieć diagnozować.
W takiej sytuacji też przydaje się symulacja. – Od kiedy mamy
to Centrum – tłumaczy Śmigas – uczymy studentów tego, czego chcemy, a nie tego, na co akurat są warunki.

Śląski Uniwersytet Medyczny ma wręcz modelowych
pacjentów. Mają kaszleć? Zakaszlą. Mają im sinieć usta?
Będą sinieć. Pacjent z łóżka przy drzwiach ma mieć zawał
serca? Będzie go mieć.
Powstanie Centrum było możliwe dzięki funduszom europejskim. Za blisko 30 mln zł unijnej dotacji ŚUM całkowicie przerobił pustostan po dawnej pralni szpitalnej i wyposażył go
w nowoczesny sprzęt. W miejscu, gdzie przed laty stały pralki, teraz jest nowoczesna aparatura medyczna, są fantomy np.
ręki czy nogi, jest dydaktyczna sala operacyjna i sala intensywnej terapii, jest oddział ratunkowy, a nawet ambulans i obszar
dostosowany do symulacji tego, co dzieje się przed dotarciem
do szpitala. Ale główną częścią wyposażenia są sterowani
komputerowo sztuczni pacjenci. Na zawołanie u fantomu może
skakać ciśnienie krwi, ustawać akcja oddechowa czy zmieniać
się praca serca. Fantom może pocić się, kichać, kaszleć, jęczeć, a nawet rodzić dziecko (jeden z symulatorów to kobieta
w ciąży, a sam poród może mieć różny stopień trudności). Jeśli
sztuczny „pacjent po wypadku” stracił nerkę, do worka przy
jego łóżku będzie spływał ciemny mocz. Krótko mówiąc, symulator zachowuje się identycznie jak prawdziwy chory.
W Centrum uczą się studenci różnych lat. Ci młodsi na manekinach trenują konkretne umiejętności techniczne – jak wkłuć
igłę, jak założyć szew na udo, jak usuwać wrośnięte paznokcie.
Ci starsi, już z wiedzą teoretyczną, w cztero- czy pięcioosobowych zespołach trafiają na symulacyjną salę szpitalną i muszą
zająć się konkretnym pacjentem – zbadać go, postawić diagnozę, wykonać potrzebny zabieg, podać lekarstwa. W tym czasie wykładowca siedzi w pomieszczeniu za lustrem weneckim
i stamtąd steruje parametrami życiowymi symulatora. Czasami przy pacjencie jest obecna rodzina (w rolach jej członków
występują pracownicy ŚUM), a przyszli medycy muszą np. od
zdenerwowanej matki wydobyć informacje potrzebne do postawienia diagnozy. Wszystkie scenki w pracowniach symulacyjnych są nagrywane. Potem studenci razem z wykładowcami
oglądają je i analizują swoje zachowanie.
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tytuł projektu:

nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala klinicznego
w Katowicach-Ligocie z przeznaczeniem na Centrum
Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
30 070 455,34 zł
2009 – 2013
Działanie 13.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
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W Laboratorium pracujemy nad innowacyjnym
urządzeniem zwanym wyświetlaczem holograficznym 3D.

Jak w Star Treku

lii na podstawie przesłanego mu hologramu mógłby poradzić,
jak leczyć, albo nawet wirtualnie uczestniczyć w operacjach.

Przed wizytą w Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku warto odświeżyć swoją znajomość
filmów science fiction. To, co kiedyś istniało tylko w głowach scenarzystów, dziś inżynierowie
z Gdańska wprowadzają skutecznie do rzeczywistości.
Kiedy Magdalena Sokół zaczyna opowiadać, czym zajmują się inżynierowie Laboratorium, natychmiast słyszy pytanie:
„To tak, jak hologramy w Star Treku?”. – Niemal każdy, z kim
rozmawiam, reaguje w ten sposób. Tak, właśnie tak będzie
w przypadku „gdańskich hologramów” – śmieje się Magda.

innowacyjnym urządzeniem zwanym wyświetlaczem holograficznym 3D, który umożliwi projekcję rzeczywistych hologramów trójwymiarowych. Dla przykładu, hologram wyświetlanej
postaci będzie mógł mieć taki sam kształt i gabaryty, jakie ta
osoba ma w rzeczywistości. Będzie to możliwe dzięki wykorzy-

Bo Magda Sokół i reszta zespołu w Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku pracują nad innowacyjną technologią tworzenia i wyświetlania hologramów trójwymiarowych.

staniu tzw. efektu „rozszerzania rzeczywistości” i opracowywanego przez nas wyświetlacza holograficznego – tłumaczy Sokół.

Hologramami jesteśmy otoczeni już dziś. Mapa Polski na dowodach osobistych to bardzo prosty hologram. Modelka reklamująca bieliznę w witrynie francuskiego sklepu też wykorzystuje techniki pseudoholograficzne. Podobnie Michael Jackson
„występujący” na Billboard Music Awards 2014. Ale nawet takie spektakularne pokazy, jak śpiewający z zaświatów Michael
Jackson, w rzeczywistości są tylko obrazami w 2D. Są płaskie.
Tymczasem w Gdańsku chcą pójść dalej i stworzyć prawdziwe
trójwymiarowe hologramy. – W Laboratorium pracujemy nad
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Hologramy 3D mogą znaleźć zastosowanie w wielu miejscach.
Najważniejsze z nich to przemysł filmowy i branża multimedialna. W tym pierwszym przypadku wprowadzenie technologii
z Gdańska oznaczałoby, że do oglądania filmów 3D nie trzeba
byłoby zakładać specjalnych okularów. W tym drugim np. to,
że grający w grach komputerowych mogliby mieć obok siebie
hologram swojego partnera w rozgrywkach. Naukowcy liczą
też na zastosowanie hologramów 3D w medycynie. Mogłyby
dokonać rewolucji w leczeniu na odległość. Wystarczyłoby
w polskim szpitalu zeskanować pacjenta, a chirurg w Austra-

Jak przyznają inżynierowie z Gdańska, na takie zastosowanie
trzeba jeszcze poczekać. Na razie pracują nad stworzeniem
prototypu wyświetlacza holograficznego, który umożliwi m.in.
manipulowanie obiektami w czasie rzeczywistym. Będzie to
tzw. wyświetlacz wielodotykowy, wykorzystujący trójwymiarowy, holograficzny system wyświetlania. – Innymi słowy będzie to tzw. ekran eteryczny. Trochę przypominający ten, który miał Tom Cruise w „Raporcie mniejszości” – mówi Magda.

Na kolejnych etapach projektu trzeba jeszcze dopracować algorytmy wydajnego przetwarzania obrazu czy pomyśleć o sferze ekonomicznej. Bo celem zespołu jest opracowanie takiej
technologii wyświetlacza holograficznego, która zapewniałaby
możliwie tanią jego produkcję.
Nad podobnymi wyświetlaczami hologramów 3D pracują też
ekipy w Dolinie Krzemowej, w Japonii czy Europie Zachodniej.
– Teraz wyścig toczy się o to, kto jako pierwszy wymyśli algorytmy i wprowadzi gotowy produkt na rynek – mówi Magda Sokół.
Według planów Laboratorium produkt ma być przygotowany
do wdrożenia w połowie 2015 roku.

tytuł projektu:
nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Opracowanie innowacyjnej technologii
wyświetlacza holograficznego 3D
Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Spółka z o.o.
8 355 962,60 zł
2012 – 2015
Działanie 1.4 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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To, że prowadziliśmy kierunek zamawiany,
przełożyło się na naszą współpracę z firmami.

Przez ostatnie lata Politechnika Poznańska co kilka miesięcy
przeprowadzała dość nietypową rekrutację. Do wzięcia były
wakacyjne staże w firmach. Dostać je nie było tak prosto. Nie
wystarczyło, że kandydat zgłosił chęć udziału. Musiał jeszcze

Czy to pomogło? Wygląda na to, że tak. Spora grupa studentów już na stałe została w firmach, w których miała praktyki.
Natomiast do grona przedsiębiorstw, z którymi współpracuje
Politechnika Poznańska, dołączyły nowe. Przykład? Samsung.
Uczelnia na początku wysłała do tej firmy studentów na staże.
Po doświadczeniach ze stażystami korporacja zgłosiła się do
Politechniki z pomysłem na pierwszy wspólny projekt badawczo-rozwojowy. Teraz właśnie trwa drugi. – To, że prowadziliśmy
kierunek zamawiany, przełożyło się na naszą współpracę z firmami – komentuje prof. Wrembel.

Być jeszcze
lepszym
Po absolwentów informatyki z Politechniki Poznańskiej
od dawna ustawiała się kolejka firm z ofertami pracy.
Ale zamiast spocząć na laurach, uczelnia przygotowała
dla studentów program, który dodatkowo wzmocnił
ich kompetencje.

A co ze zbliżeniem uczelni do biznesu? Od tego były staże oraz
projekty studenckie. Przez semestr lub dwa studenci w kilkuosobowych grupach pracowali nad zadaniami zleconymi im
przez wybraną firmę. Rekrutacja do projektów wyglądała dokładnie tak, jak na staże, czyli najpierw uczelnia wybierała najciekawsze propozycje firm, a później dopasowywała do nich
studentów. Wśród zleceniodawców były różne przedsiębiorstwa, zarówno globalne korporacje, np. Roche, Samsung, IBM,
jak i mniejsze, krajowe firmy. – Po stażach i projektach pytaliśmy
firmy o ocenę. Oddźwięk był pozytywny. W kilku edycjach projektów cały czas mieliśmy ten sam rdzeń kilku firm. To znaczy,
że musiały być zadowolone – mówi koordynator projektu.

się wykazać: że ma poważną ofertę, że jego propozycja będzie korzystna, że jest zgodna z profilem. Spośród chętnych
specjalna komisja wybierała tylko najlepszych. Co w tym nietypowego? To, że kandydatami nie byli studenci, tylko przedsiębiorcy, którzy chcieli przyjąć do siebie osobę na staż. Dopiero gdy uczelnia wybrała najlepsze oferty firm, dobierała do nich
studentów. Również tych najlepszych.
Staże w firmach to jedno z kilku działań, które Politechnika Poznańska prowadziła w ramach projektu Tech-Info, czyli kierunku
zamawianego dla informatyki. Informatycy nie są grupą, która
miałaby większe problemy ze znalezieniem pracy. Po co więc
robić dla nich kierunek zamawiany? – Żeby nasi absolwenci
byli jeszcze lepsi – odpowiada dr hab. inż. Robert Wrembel,
prodziekan ds. przemysłu Wydziału Informatyki, koordynator
projektu. – Mieliśmy kilka celów. Najważniejsze to zbliżyć naukę
do biznesu oraz dodatkowo dać studentom umiejętności potrzebne w przemyśle – mówi.
Wszystkie działania, które wymyśliła uczelnia, były ściśle
związane z pracą informatyków. Na przykład zajęcia wyrównawcze z matematyki. – To nie była zwykła matematyka,
tylko matematyka dyskretna. Studenci uczyli się matematyki
pod kątem wykorzystania jej w informatyce – tłumaczy prof.
Wrembel. Albo wykłady ekspertów, również z innych państw,
np. ze Stanów Zjednoczonych. – Sprowadzaliśmy ich, żeby
po pierwsze studenci zobaczyli, co się dzieje w informatyce
za granicą, a po drugie, żeby zrozumieli, że biegły angielski
jest niezbędny w ich pracy – dodaje koordynator projektu.
Dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty przyszli informatycy
zdobywali na specjalistycznych szkoleniach przeprowadzanych np. przez Microsoft czy IBM. – To były komercyjne szkolenia. Dokładnie takie, na jakie firmy wysyłają swoich pracowników – tłumaczy prof. Wrembel.
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tytuł projektu:

nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej
w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań
w przemyśle
Politechnika Poznańska
4 940 639,50 zł
2010 – 2014
Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Dobrą aparaturą zachęciliśmy otoczenie naukowe
do bardziej intensywnej współpracy.
Warto dodać, że zwiększona współpraca to skutek uboczny. Kiedy twórcy Centrum projektowali budynek, nie zakładali, że dzięki
niemu zwiększy się liczba wniosków o granty badawcze, wysyłanych wspólnie przez naukowców z różnych uczelni. Główny cel
był inny. – Przede wszystkim chcieliśmy stworzyć centrum, które
byłoby dobrze wyposażone w aparaturę i infrastrukturę badawczą
i dydaktyczną. Chodziło o to, żeby lepiej zintegrować sprzęt, jaki
mamy na uczelniach, efektywniej go wykorzystywać oraz nie powielać laboratoriów – mówi prof. dr hab. Andrzej Burian, dyrektor
Centrum.

Współpraca
po śląsku
Do niedawna naukowcy ze Śląska nie współpracując
ze sobą, biegali z probówkami po całej aglomeracji.
Dziś prowadzą badania w jednym miejscu i realizują
wspólne projekty z kolegami z innych uczelni, często
z różnych dziedzin nauki. To skutek powstania
w regionie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Impulsem do powstania ośrodka był nie tylko brak odpowiedniego sprzętu na uczelniach, lecz także trudności lokalowe. Wydziały i aparatura naukowa były porozrzucane po całej aglomeracji.
Naukowcy musieli jeździć z probówkami po kilku miastach, żeby
zrobić potrzebne badania. Co więcej, niezbędny sprzęt często
znajdował się w miejscach, w których nie było warunków do prowadzenia badań. – Mieliśmy taki problem z fizyką – mówi prof.
Burian. – Instytut Fizyki mieścił się w centrum Katowic, otoczony
wysokimi wieżowcami, tuż przy linii tramwajowej. Przez to zakłócenia pola elektromagnetycznego były tak duże, że mieliśmy problem
z dokładnością pomiarów – opowiada dyrektor.

lekami nowej generacji. Dzięki posiadaniu takiego sprzętu możliwe było otwarcie interdyscyplinarnych kierunków studiów,
np. fizyki medycznej, biofizyki czy inżynierii biomedycznej.
Międzyuczelniane centra badawcze to rzadkość w Polsce.
SMCEBI to wspólne dzieło Uniwersytetu Śląskiego i partnerów:
Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gliwickiego Centrum Onkologii oraz Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego z Sosnowca i Głównego Instytutu Górnictwa. Przygotowując projekt, twórcy wzorowali się na podobnych
międzywydziałowych placówkach działających np. na Uniwersytecie Harvarda czy MIT.

W nowo powstałym Centrum takich kłopotów już nie ma. Budynek
SMCEBI postawiono w Chorzowie na dawnym terenie powojskowym. – Kupiliśmy go za symboliczną złotówkę – dodaje prof. Burian. Co ważniejsze, teren jest wolny od zakłóceń elektromagnetycznych i mechanicznych. Dzięki temu naukowcy mogą osiągnąć

Widoczny jest dodatkowy efekt inwestycji – wspólne projekty naukowe. – Już wcześniej naukowcy z jednej uczelni współpracowali
ze sobą, ale teraz zaczynamy robić wspólne projekty międzyuczelniane. Na przykład Uniwersytet z Politechniką Śląską, z Uniwersytetem Medycznym – opowiada prof. Burian. – Dobrą aparaturą
zachęciliśmy otoczenie naukowe do bardziej intensywnej współpracy – dodaje.

tytuł projektu:

wysoką czułość pomiarów zakłóceń mechanicznych i elektromagnetycznych. Na powierzchni ponad 16 tys. m2 są m.in. pracownie
rentgenowskie wyposażone w dyfraktometr rentgenowski służący
do badania struktury materiałów niekrystalicznych, jest laboratorium spektroskopii elektronowej połączone z urządzeniem do
otrzymywania nanowarstw – Według mojej wiedzy to jedyne takie
w Polsce – mówi prof. Burian. Są też pracownie do badań nad

nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytet Śląski
80 345 047,62 zł
2007 – 2014
Działanie 13.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
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Najpierw są wykłady ze specjalistami, żeby wyjaśnić studentom, jakie są potrzeby danej grupy. Potem studenci mają już zajęcia bezpośrednio z osobami,
dla których będą projektować.

Design ze społecznym zacięciem
To była wystawa, jakich w Krakowie wiele – wnętrza Collegium Maius, znane obrazy, precjoza
z uniwersyteckiego skarbca. Ot, zwykła wystawa. Tylko odwiedzający byli niezwykli. Byli niewidomi.
Zamiast oglądać eksponaty, dotykali ich.
„Projektowanie rozwiązań prospołecznych”, czyli projektowanie
dla wybranej grupy społecznej. – Najpierw są wykłady ze specjalistami, żeby wyjaśnić studentom, jakie są potrzeby danej
grupy. Potem studenci mają już zajęcia bezpośrednio z osobami, dla których będą projektować – opowiada prof. Brylewska. I tak, gdy tematem było wzornictwo dla osób upośledzonych, studenci jeździli do jednego z podkrakowskich domów

Od lat projektowania uczy Akademia Sztuk Pięknych. Dopiero niedawno taki kierunek pojawił się w ofercie Uniwersytetu
Pedagogicznego. Skąd pomysł? – Z jednej strony, mieliśmy na
uczelni kadrę i wiedzieliśmy, że na rynku jest zapotrzebowanie
na projektantów. Z drugiej, widzieliśmy, jak co roku wiele zdolnych osób nie dostaje się na wzornictwo na ASP – tłumaczy
prof. dr hab. Grażyna Brylewska, kierowniczka projektu.

opieki. Tam spotykali się z podopiecznymi, chodzili z nimi na
lekcje muzyki, sprawdzali, jakie są ich możliwości manualne.
A wszystko po to, żeby zaprojektować dla nich proste instrumenty muzyczne. Z kolei gdy blok tematyczny poświęcony był
projektowaniu dla dzieci, studenci uczyli się, w jaki sposób małe
dziecko poznaje świat, a na zakończenie semestru projektowali
zabawki dydaktyczne. Jeszcze inny cykl zadedykowany został
problemom osób starszych, niedołężnych i chorych na stwardnienie rozsiane. Zostały wówczas zorganizowane wyjazdy do
domu starości oraz do ośrodka dla osób chorych na SM.

temacie w Krakowie. – Na stronie studenci mają swoje profile.
Dla nich to też jest okazja, żeby zaprezentować światu swoje
prace – mówi kierowniczka projektu.
Kierunek wzornictwo cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W czasie ostatniej rekrutacji na pierwszy rok uczelnia przyjęła ponad 40 kandydatów. Teraz planuje uruchomienie
studiów II stopnia.

Zdjęcia: Jakub Pierzchała

Mówiąc dokładniej, dotykali specjalnych adaptacji muzealnych
wnętrz i eksponatów z wystawy „Dotknij kultury”. Część z tych
adaptacji przygotowali studenci wzornictwa z krakowskiego
Uniwersytetu Pedagogicznego. To jeden z kierunków zamawianych, dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju ze środków unijnych.

zamawianego dla wzornictwa już w momencie jego uruchomienia, ale udało się to dwa lata później. Dzięki temu od trzech
lat ponad 20 studentów projektowania ma bogatszy program
studiów, na wykłady przyjeżdżają eksperci, również zagraniczni, uczelnia organizuje wyjazdy na targi designu. Studenci byli
na takich wydarzeniach w Łodzi, Poznaniu, a ostatnio kilkoro
z nich pojechało na targi „Milan Design Week”. – Dzięki temu
poznają światowe trendy we wzornictwie – dodaje prof. Brylewska. W ramach projektu powstał również magazyn internetowy
o wzornictwie, uwzględniający głównie to, co dzieje się w tym

Podobną ofertę dla maturzystów ma jeszcze kilka uczelni
w całej Polsce. Aby się odróżnić od konkurencji i jednocześnie nawiązać do specyfiki uczelni, jej władze postanowiły, że
„ich” wzornictwo będzie mieć zacięcie społeczne. W ramach
tego pomysłu w każdym semestrze odbywa się blok zajęć
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Takie warsztaty uczelnia, jak sama przyznaje, może prowadzić
dzięki dotacji unijnej. Starała się o uzyskanie statusu kierunku

tytuł projektu:
nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Wzornictwo, Innowacja, Społeczeństwo
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
1 301 730,97 zł
2012 – 2015
Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Robimy automatyczny układ do zapylania roślin.
To coś innego.

– To nie jest sztuczna pszczoła – zastrzega na wstępie dr inż.
Rafał Dalewski, pomysłodawca i kierownik projektu. – Robimy
automatyczny układ do zapylania roślin. To coś innego – tłumaczy. Ale jak laik może nie mieć skojarzenia ze sztuczną pszczołą, skoro wynalazek naukowców z Politechniki w zastępstwie
owadów będzie zapylać rośliny? Nawet nazwą – B-droid – nawiązuje do pszczół.

B-droid ma oczy, czyli dwie małe kamery, które rozpoznają
kwiaty i umożliwiają orientację w przestrzeni. Sercem jest komputer, a dokładniej – dwa. Mały, zamontowany na „pszczole”,
drogą radiową przesyła do centralnego komputera dane o widzianych obiektach. Duży komputer analizuje je i w odpowiedzi przesyła sygnały kierujące urządzeniem. Bo do sterowania
sztuczną pszczołą nie potrzeba człowieka z pilotem. Robot
sam wie, gdzie ma dotrzeć.
Naukowcy przygotowują dwie wersje urządzenia – jeżdżącą
i latającą. Na razie gotowy jest prototyp wersji jeżdżącej. Prawdziwej pszczoły w ogóle nie przypomina. Zapylacz zamontowany jest na ruchomej platformie. Gdy zapyli już jeden sektor,
włącza się silnik i platforma przejeżdża dalej. To urządzenie
nadaje się do zapylania dużych obszarów roślin. Prototyp przeszedł już test bojowy na polu rzepaku. Specjalnie dla naukowców z Politechniki Warszawskiej jeden z hodowców zasadził
niskopienne odmiany tej rośliny, żeby można było zastosować
niższą platformę.

Sztuczna
pszczoła
Gdy hodowcy rzepaku dowiedzieli się, nad czym pracują
naukowcy z Politechniki Warszawskiej, żeby im pomóc,
zasadzili niskopienne odmiany rzepaku. A teraz trzymają
kciuki za szybkie skończenie wynalazku.

Czy automatyczny zapylacz to fanaberia naukowców? Bynajmniej. Na to urządzenie może być popyt w wielu krajach.
Od kilku lat na całym świecie masowo wymierają pszczoły.
Dlaczego tak się dzieje? Tego nikt nie wie. Obwiniane są o to:
zanieczyszczenie środowiska, grzyby, wirusy, pasożyty oraz
inne czynniki. Co gorsza, nikt też nie wie, jak temu zaradzić.
Tymczasem coraz poważniejszym problemem są skutki wymierania pszczół. Szacuje się, że ponad jedna trzecia roślin uprawnych i aż ok. 90% roślin dziko rosnących wymaga zapylania,
a to właśnie pszczoły są głównymi owadami zapylającymi. Już
dziś na niektórych obszarach rolnicy muszą sprowadzać owady
z daleka, a to znacznie podwyższa koszty produkcji żywności.
– Pytanie, czy jest alternatywa. Co zrobimy, jeśli efektywność
produkcji żywności spadnie na tyle, że zaczniemy zastanawiać
się, czym żywić ludzi? – mówi dr Dalewski.
Wraz ze swoim zespołem chce znaleźć alternatywę dla pszczół.
Stąd pomysł na automatyczny zapylacz do roślin. Opracowanie takiego wynalazku wymaga współpracy ekspertów z wielu
dziedzin – aerodynamiki, robotyki, elektroniki, mechaniki. Ktoś
musi też skonstruować i zaprogramować urządzenie. Potrzebny jest również biolog – przecież grupie inżynierów trzeba wytłumaczyć, jak zachowują się prawdziwe owady.
Podczas pracy największym wyzwaniem wcale nie było samo
zapylenie (to akurat okazało się dość proste), ale rozpoznawanie kwiatów i tego, czy są już gotowe do zapylenia. – Najważniejszą rzeczą, którą przygotowujemy, jest oprogramowanie do
rozpoznawania kolorów, kształtów i do sterowania robotem, tak
żeby urządzenie samo rozróżniało kwiaty i dostawało się do nich
– opowiada pomysłodawca projektu.
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Nad latającym zapylaczem inżynierowie jeszcze pracują. Ten
już bardziej przypomina owada – jest tak samo beczułkowaty,
za to kilka razy większy od prawdziwej pszczoły. Za rok oba
urządzenia powinny już być w formie demonstratorów. Twórcy
B-droida nie pomyśleli tylko o jednej rzeczy – jak produkować
miód.

tytuł projektu:
nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roślin
Politechnika Warszawska
1 171 850,00 zł
2012 – 2015
LIDER
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Załóżmy, że Jan Kowalski, student WSIZ, chce iść na staż do
firmy. Miejsce znajdzie szybko – na uczelnianej platformie internetowej może przebierać w setkach ofert. Ale gdy już znajdzie
tę interesującą, czeka go udział w prawdziwym procesie rekrutacji prowadzonym przez uczelnię.
Na pierwszym etapie Kowalskiego czeka rozmowa z doradcą
zawodowym. Musi przyjść na nią przygotowany – z CV, wiedzą o przyszłym miejscu pracy, o zakresie obowiązków. Kowalski jest nieodpowiednio ubrany, nie wie nic o pracodawcy,
interesują go tylko pieniądze, a nie umiejętności, jakie może
zdobyć w firmie? W takim wypadku musi powtarzać spotkanie z doradcą tak długo, aż wypadnie dobrze. Jak opowiadają
pracownicy WSIZ, zdarzali się studenci, którzy po kilka razy
podchodzili do pierwszego etapu.

obowiązków stażysty. Uczelnia odrzuca oferty, jeśli podejrzewa, że szukają jedynie bezpłatnej siły roboczej, albo gdy zadania studenta mają sprowadzać się do „parzenia kawy”. Co
więcej, firma przyjmująca stażystę musi liczyć się z tym, że
któregoś dnia z niezapowiedzianą wizytą wpadnie pracownik
uczelni, żeby sprawdzić, czy student i przedsiębiorca wywiązują się z umowy. Takie wymogi wcale nie odstraszają pracodawców. Tylko w 2013 roku do WSIZ zgłosiło się ponad 300 firm
oferujących ponad pół tysiąca ofert dla stażystów.
Staże to jedno z kilku działań w ramach finansowanego z funduszy europejskich projektu „WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie”. Dzięki unijnej dotacji uczelnia otworzyła
m.in. nowy kierunek studiów – kosmetologię, wyposażyła

Jeśli Jan Kowalski zaliczył rozmowę z doradcą, przychodzi
czas na sprawdzenie jego wiedzy merytorycznej. Pracownik
uczelni zweryfikuje, czy wpisane w CV Kowalskiego biegły angielski i perfekcyjna znajomość pakietu Office rzeczywiście są
tak biegłe i perfekcyjne. Jeśli ten test zakończy się sukcesem,
Kowalski dochodzi do trzeciego, już ostatniego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

Selekcjonerzy

To bardziej skomplikowana rekrutacja niż w niejednej firmie.
– Ale działa – odpowiada Aleksandra Michorowska, koordynatorka projektu. – Mamy sygnały od studentów, że samo przejście przez ten proces dużo im dało – mówi. Jak tłumaczy, każ-

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie muszą włożyć naprawdę dużo wysiłku,
żeby dostać się na staż do przedsiębiorstwa.
Powodem tego nie jest brak miejsc w firmach, tylko
polityka uczelni. WSIZ postanowiła nauczyć swoich
podopiecznych, jak zdobyć wymarzoną pracę.

swoje laboratoria w nowoczesny sprzęt, a także organizuje
regularne spotkania studentów z pracodawcami. Realizacja
projektu pozwoliła też dostosować samą uczelnię oraz programy nauczania do potrzeb osób niepełnosprawnych, a takich
w WSIZ jest ponad setka. Dla nich zarezerwowano specjalną
pulę staży oraz pomoc tłumacza języka migowego, w salach
jest sprzęt ułatwiający słyszenie. Po co to wszystko? – Chcemy dać firmom dobrych kandydatów, a studentom dobre oferty
staży – tłumaczy Aleksandra Michorowska.

dy etap ma jakiś cel, np. spotkanie z doradcą służy nie tylko
wskazaniu, że ktoś jest nieprzygotowany, lecz przede wszystkim sprawdzeniu, czy dany kandydat nadaje się na wybrane
przez siebie stanowisko. Bywały sytuacje, że osoba z poważną
wadą wymowy chciała iść na staż, na którym do obowiązków
należą częste rozmowy telefoniczne z klientami. Po rozmowie
z doradcą student wybierał inną, lepszą dla siebie ofertę.
Co istotne, selekcja dotyczy także firm. Pracodawcy muszą
m.in. przedstawić dokładną listę zadań, które będą należały do
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WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
9 055 127,24 zł
2010 – 2015
Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Zbudowaliśmy go, żeby nasze prace
naukowe mogły wejść w XXI wiek.

Wejść w XXI wiek
Jeśli w przyszłości przyjdzie ci lecieć samolotem z silnikiem zbudowanym pod Rzeszowem, pomyśl
ciepło o fizykach z Uniwersytetu Rzeszowskiego. To dzięki ich badaniom będziesz mógł bezpiecznie
dolecieć na miejsce.
Gdy odrzutowiec wzbija się w powietrze, temperatura w silniku
dochodzi do 1100°C. W takich warunkach z prędkością kilkudziesięciu tysięcy razy na minutę wirują łopatki w turbinach.
Gdy samolot ląduje, temperatura spada, czasem nawet poniżej zera. Przez wszystkie lata eksploatacji samolotu łopatki
w turbinach tysiące razy muszą wytrzymywać gwałtowne skoki
temperatur. W końcu któraś pęka, a to oznacza koniec lotu.

prężny Instytut Fizyki. Problem w tym, że infrastrukturę badawczą na jego potrzeby stworzono na początku lat 80. ubiegłego wieku i taka pozostała przez następne 30 lat. Tymczasem
w świecie naukowym wybuchła rewolucja. – Wcześniej badano
kryształy, czyli obiekty objętościowe. W latach 90. we wszystkich
rozwiniętych krajach rozpowszechniły się badania nad nanomateriałami. Jeśli elektrony z sieci krystalicznej są ograniczone

Ten moment można byłoby odsunąć w czasie, gdyby udało się
wymyślić bardziej wytrzymałe materiały do budowy powłok
ochronnych łopatek, np. z nanokompozytami. Właśnie nad tym
pracują dziś fizycy z Uniwersytetu Rzeszowskiego i firma WSK
Rzeszów, producent komponentów lotniczych.

do szerokości 100 nanometrów, wtedy zmieniają się właściwości fizyczne – tłumaczy prof. Szeregij. Ale do takich badań niezbędny jest specjalistyczny i bardzo drogi sprzęt. Koszt tylko
jednego aparatu do wytwarzania nanowarstw to ok. 11 mln zł.
Uczelnia w swoim budżecie pieniędzy nie miała. Znalazła je
w funduszach europejskich. Dzięki wartej ponad 56 mln zł dotacji Uniwersytet Rzeszowski sfinansował budowę i wyposażenie ośrodka dydaktyczno-badawczego.

Badania nad nanomateriałami w supernowoczesnych laboratoriach rzeszowscy naukowcy prowadzą od dwóch lat, od
kiedy na tamtejszym uniwersytecie istnieje Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii.
– Zbudowaliśmy go, żeby nasze prace naukowe mogły wejść
w XXI wiek – mówi prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij, dyrektor
Centrum. Na Uniwersytecie Rzeszowskim od lat funkcjonował
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Parter Centrum zajmują laboratoria. Wzdłuż budynku ciągnie
się amfilada czystych pokoi, czyli specjalnych pomieszczeń
z zamkniętym obiegiem powietrza, które mają zapewnić odpowiednie warunki do pracy z nanomateriałami. W pierwszym

pokoju jest aparat MBE – to wyrafinowana technika osadzania cienkich warstw rzędu nanometrów o ściśle określonym
składzie chemicznym. Rzeszowski MBE jest przeznaczony dla
związków rtęci. – Jedyny taki aparat w Polsce – zaznacza prof.
Szeregij. W drugim pokoju stoi sprzęt potrzebny do analizy powstałych nanowarstw. W kolejnym instalacja do litografii. – Też
unikatowy sprzęt. W kraju jest jeszcze jeden taki – tłumaczy profesor. Dalej znajdują się pomieszczenia do pracy w niskich temperaturach, bo w takich warunkach najlepiej widać specyficzne
właściwości nanomateriałów.

w Polsce. Tam studenci uczą się pracować z przyrządami, które
są na parterze. To wcale nie takie proste. Nanoobiekty wymagają specjalnych umiejętności – objaśnia prof. Szeregij.
Przez pierwsze trzy lata studenci uczą się w swoich salach.
Potem schodzą na parter, aby na laboratoryjnym sprzęcie przygotować prace magisterskie czy inżynierskie. A potem? Potem
trafiają do firm zainteresowanych wdrożeniem rzeszowskich
wynalazków. Bo, jak podkreśla kierownik projektu, na Uniwersytecie Rzeszowskim wzięli kurs na przemysł.

Piętro Centrum przeznaczono dla studentów. Wśród studenckich pracowni jest pracownia nanopreparatyki. – Też pierwsza
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Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki
i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski
56 828 526,37 zł
2007 – 2014
Działanie 13.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

53

Miał być wielkim laboratorium, gdzie studenci mogą poznać
najnowsze rozwiązania związane z efektywnością energetyczną.
Gdy ktoś na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej chce mieć cieplej w pomieszczeniu, nie musi regulować kaloryfera, tylko zgłasza to do obsługi
systemu zarządzania energią. W to samo miejsce dzwoni kierownik
projektu dr hab. inż. Jerzy Piotrowski, gdy chce obniżyć temperaturę w swoim pokoju (idealna to 19°C). Do komputera spływają też dane z czujników, którymi „naszpikowano” wydział: gdzie
jest cieplej, gdzie zimniej, ile prądu produkują panele, czy gorąca
woda ma właściwą temperaturę. System analizuje dane i decyduje, czy wystarczy tylko inaczej rozprowadzić ciepło, czy trzeba już
produkować kolejne jego porcje. Tak działa zarządzanie energią
w najbardziej energooszczędnym uczelnianym budynku w Polsce.

Budynek
laboratorium
Jeśli ktoś powie wam, że powstanie pierwszy
w Polsce superekologiczny budynek,
nie wierzcie mu. Taki gmach już stoi. W Kielcach
– należy do Politechniki Świętokrzyskiej.

że powietrze z toalet trzeba wyprowadzać na zewnątrz budynku.
Było nam go szkoda, jest przecież ciepłe, więc sprowadzamy je
do piwnicy i tam ogrzewamy nim zbiorniki z wodą. Potem, już
schłodzone, wyrzucamy na zewnątrz – wyjaśnia.
Do działania tych wszystkich elementów potrzebna jest energia elektryczna. Tutaj budynek samowystarczalny już nie jest.
Wprawdzie na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne, ale
ich powierzchnia jest za mała w stosunku do całego obiektu.
Panele produkują kilka kilowatogodzin dziennie. Tyle wystarczy,
aby świeciło się kilkadziesiąt świetlówek. Resztę prądu trzeba
dostarczyć z elektrowni. W porównaniu z budynkami o podob-

– Gdy projektowaliśmy ten gmach, chcieliśmy, żeby odgrywał dwie role. Z jednej strony miał spełniać wszystkie obecne i przyszłe normy związane z odnawialnymi źródłami energii.
Z drugiej strony miał być wielkim laboratorium, gdzie studenci
mogą poznać najnowsze rozwiązania związane z efektywnością energetyczną – mówi prof. Jerzy Piotrowski. To się udało.
Ogrzewanie? Wydział jest samowystarczalny dzięki pompom
cieplnym. Część z nich czerpie energię poprzez sondy, część
z głębokości 100 m pompuje wodę o temperaturze zaledwie
8°C. – To w zupełności wystarczy do ogrzania całego budynku
nawet zimą, przy ujemnych temperaturach. Pompa ciepła działa
w ten sposób, że jeśli zwiększymy ciśnienie, to przy stałej objętości zwiększa się temperatura cieczy – tłumaczy prof. Piotrowski. Dostarczenie ciepła to jedno, a jego rozprowadzenie to
drugie. Na wydziale zamontowano specjalne urządzenie, które

nej powierzchni ten zużywa więcej energii. Mimo to jego utrzymanie kosztuje mniej. – Ostatnio robiłem bilans i sprawdzałem
koszt energii elektrycznej i cieplnej dla nas oraz zwykłego budynku o podobnej powierzchni. Okazało się, że nasze opłaty są
o 10–15% niższe. To przekłada się na kwoty rzędu kilkudziesięciu
tysięcy złotych niższe w skali roku – mówi prof. Piotrowski.
Na co dzień studenci i pracownicy nie czują, że uczą się i pracują w tak energooszczędnym budynku. Tylko czasami można
natknąć się na studenta siedzącego na podłodze zamiast na
krześle. Bo przy ogrzewaniu podłogowym – tak jest cieplej.

tytuł projektu:

„przerzuca” ciepło z sal dydaktycznych, gdzie jest wiele osób,
do pomieszczeń, w których siedzi 1 – 2 pracowników.
Wodę wydział ogrzewa panelami słonecznymi. Gdy słońce
grzeje za mało intensywnie i efektywność paneli spada, dogrzewa się ją ciepłem z... toalet. – To nowe rozwiązanie naszego pomysłu – opowiada kierownik projektu. – Przepisy mówią,
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ENERGIS – Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii
Środowiska, Politechnika Świętokrzyska Kielce
Politechnika Świętokrzyska
31 197 977,23 zł
2009 – 2012
Działanie 13.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
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Celowo tak to zorganizowaliśmy. Wszystko miało być
dokładnie tak, jak na prawdziwym rynku pracy.

Niespodziewane skutki unijnej dotacji
Politechnika Rzeszowska przygotowała zajęcia, dzięki którym przyszli inżynierowie mieli uzyskać
możliwość łatwiejszego wejścia na rynek pracy. Skończyło się dość nieoczekiwanie. Dla samej uczelni.
Na Politechnice Rzeszowskiej przyznają, że gdy pięć lat temu
przygotowywali założenia projektu „Zostań Dobrym Inżynierem”, nie spodziewali się takich jego efektów. Wówczas (i dziś)
cel mieli jeden – aby jak najlepiej przygotować do wejścia na
rynek pracy kilkuset studentów z trzech kierunków: informatyki, energetyki i automatyki z robotyką. – Chcieliśmy, żeby to byli
aktywni uczestnicy rynku pracy, a nie bierni. Żeby potrafili zna-

czą się wydaniem certyfikatu przez firmę szkolącą – dodaje dr
Strzałka. Organizowano też szkolenia z przedsiębiorczości czy
z etyki menedżera. Przyszłych inżynierów wysyłano na specjalistyczne targi. – Żeby zobaczyli najnowocześniejsze technologie – mówi koordynator. Na wykłady uczelnia zapraszała
przedstawicieli różnych firm. I najważniejsze – przyjmowały one
studentów na staż. Przy czym żeby taki staż dostać, student

leźć zatrudnienie, a jeśli nie, to żeby umieli założyć własną firmę.
Część z nich pewnie wyjedzie z Podkarpacia, dlatego chcieliśmy, żeby mogli konkurować z absolwentami z innych, większych miast – tłumaczy dr inż. Dominik Strzałka, prodziekan ds.
rozwoju na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, koordynator
projektu.

musiał przejść rekrutację jak do prawdziwej pracy – do Rzeszowa przyjeżdżali reprezentanci pracodawców i przeprowadzali
normalne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Wybierali
dla siebie tylko najlepszych. – Celowo tak to zorganizowaliśmy.
Wszystko miało być dokładnie tak, jak na prawdziwym rynku
pracy – wyjaśnia prodziekan.

Osiągnięcie tego celu miał zapewnić wachlarz różnych działań.
Do nauki zachęcało stypendium motywacyjne – co roku 30%
najlepszych studentów otrzymywało miesięcznie po 1000 zł.
Zainteresowani mogli brać udział w szkoleniach zawodowych.
– Nieraz były to takie, które na rynku kosztują po kilka, a nawet
kilkadziesiąt tysięcy zł. Bardzo popularne były te, które koń-

Choć projekt wciąż trwa (pierwsi absolwenci pojawią się na
rynku pracy zimą 2015 roku), efekty już widać. Przede wszystkim te, których oczekiwała uczelnia, czyli praca dla młodych.
Już teraz wiadomo, że część firm chce na stałe zatrudnić osoby, które były u nich na praktykach. Działania uczelni przyniosły
także skutek, którego nikt się nie spodziewał – dzięki unijnemu
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projektowi Politechnika Rzeszowska zaczęła bliżej współpracować z wieloma nowymi firmami. – Zaczynało się od tego,
że firmy zaproszone przez twórców projektu przyjeżdżały na Politechnikę z jednym wykładem. Przyglądały się, co robi uczelnia,
jak wygląda projekt, powoli angażowały się w kolejne działania,
np. we wsparcie kół naukowych. Potem zgłaszały, że chcą wziąć
do siebie praktykantów. Nie sądziliśmy, że firmy tak się zaangażują w to, co robimy. Doszło do tego, że mieliśmy więcej pracodawców chętnych przyjąć kogoś na staż, niż mogliśmy dostarczyć stażystów – opowiada dr Strzałka. A po stażach firmy
zgłaszały, że chcą dalej współpracować z rzeszowską uczelnią.
Na przykład chińska firma LiuGong Dressta, będąca jednym
z największych na świecie producentów ciężkiego sprzętu,

zaczęła od unijnego projektu, a niedawno podpisała z uczelnią umowę o utworzenie osobnego programu stypendialnego.
Są też już pierwsze przedsiębiorstwa, które chcą razem z Politechniką Rzeszowską prowadzić prace badawczo-rozwojowe.
– To dla nas spore zaskoczenie – mówi Dominik Strzałka. – Gdyby nie ta dotacja, 90% działań nie udałoby się nam zrealizować
tak dobrze i w takim zakresie.

tytuł projektu:
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Zostań Dobrym Inżynierem
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
4 964 830,80 zł
2011 – 2015
Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

57

Oto anegdota. Jakiś czas temu do dr inż. Jadwigi Sójki-Ledakowicz, dyrektor Instytutu Włókiennictwa, przyjechała telewizja. Nagranie odbywało się w budynku zbudowanym specjalnie
do testowania najnowszego wynalazku łódzkich naukowców.
Kamerzysta tylko uprzedził, że za chwilę przerwie pracę, bo
czeka na pilny telefon. Włączono kamerę. Zrobiono jeden dubel, drugi, trzeci, a do kamerzysty nikt nie dzwonił. Telefon zadźwięczał dopiero wtedy, gdy ekipa skończyła pracę i wyszła
na zewnątrz. Okazało się, że przez cały czas próbowano się do
niego dodzwonić, ale sygnał telefonii komórkowej zablokowały
materiały, którymi wyłożono pomieszczenie, gdzie odbywało
się nagranie. – To najlepiej pokazuje, jak działają nasze produkty
– śmieje się dyrektor Instytutu.

T-shirt
zamiast kremu
Żadne kremy ani balsamy. Żadne ekrany.
Przed promieniowaniem ultrafioletowym
i elektromagnetycznym najlepiej ochroni bawełniany
T-shirt. Pod jednym warunkiem – że będzie zrobiony
ze specjalnych materiałów wymyślonych w łódzkim
Instytucie Włókiennictwa.

Polscy naukowcy wymyślili dwa typy ochrony. W pierwszym typie na materiały poliestrowe nakładana jest warstwa różnych
tlenków metali o grubości około 220 nanometrów. Dla porównania – średnica ludzkiego włosa to około 100 tys. nanometrów.
Z takich materiałów można wytwarzać np. żaluzje, markizy, rolety, parawany. – Można je stosować np. w szpitalach
do ekranowania specjalistycznego sprzętu, który wydziela pole
elektromagnetyczne – tłumaczy profesor. W drugim typie wykorzystywane są organiczne cząstki, które pochłaniają promieniowanie UV i dodatkowo mają działanie bakteriobójcze. Dodaje się je do kąpieli barwiącej bawełnę. Ta technika nadaje się do
materiałów odzieżowych.

To, co wymyślono w Instytucie Włókiennictwa, co zatrzymało
połączenia dzwoniących do operatora kamery, to materiały
barierowe – nowa generacja tekstyliów, które zabezpieczają
przed różnymi czynnikami fizycznymi obecnymi w środowisku,
np. przed promieniowaniem ultrafioletowym, polem elektromagnetycznym czy elektrycznością statyczną. Skąd pomysł?
– Kilka lat temu nasz Instytut należał do międzynarodowej sieci
naukowej zajmującej się materiałami. Widzieliśmy, że rośnie zachorowalność na nowotwory skóry i gałki ocznej. Najlepszym
zabezpieczeniem byłaby odpowiednia odzież. Jednocześnie na
rynku nie było materiałów ochronnych opartych na włókiennictwie. Tu zobaczyliśmy niszę. Gdy ministerstwo ogłosiło konkurs
na projekty badawcze, zgłosiliśmy nasz pomysł i dostaliśmy dofinansowanie – opowiada prof. Sójka-Ledakowicz.
W projekcie „Envirotex” wspólnie z Instytutem Włókiennictwa
pracowali naukowcy z pięciu innych ośrodków badawczych
– fizycy, chemicy, specjaliści od elektroniki, od medycyny pracy.
Badania trwały 8 lat. Wydano na nie ponad 16 mln zł . Co powsta-

– Ubrania z naszych materiałów testowali m.in. sędziowie sportowi czy budowlańcy. Po testach wszyscy pytali, gdzie będą mogli je kupić – opowiada dyrektor Instytutu. Obecnie Instytut prowadzi rozmowy z niemieckimi firmami, które chcą kupić licencje na materiały barierowe. Być może niedługo zachodnie
firmy będą na cały świat produkować ubrania z włókien wymyślonych przez polskich naukowców, na certyfikowanych
w Polsce i opracowanych przez nich urządzeniach.

tytuł projektu:
nazwa beneficjenta:

ło? Blisko 50 prac naukowych, prawie 30 medali na konkursach
wynalazków na całym świecie, system certyfikowania materiałów barierowych, 18 zgłoszeń patentowych. – Osiem patentów
już mamy, w tym też europejskie – dodaje dyrektor Instytutu.
I najważniejszy efekt projektu – technologie wytwarzania materiałów blokujących i potrzebny do tego sprzęt.

wartość projektu:
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Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka
przed szkodliwym działaniem środowiska
Instytut Włókiennictwa
16 528 785,19 zł
2007 – 2014
Poddziałanie 1.3.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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w korytarzach projektanci odkryli malowidła. Na parterze udało
im się je odrestaurować. Na wyższych piętrach zabezpieczyli je
i w przyszłości, jeśli pojawią się kolejne pieniądze, będzie można
pomyśleć o odnowieniu dekoracji.
Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kupiono wyposażenie. Jednak najważniejszą rzeczą
było unowocześnienie sal i laboratoriów dydaktycznych.
– Na przykład pracownie chemiczne są teraz wyposażone we
wszystkie współczesne sprzęty. Są digestoria, stoły laboratoryjne. To może wydawać się standardem, ale wcześniej tego
nie było – opowiada Kościuk.

Symbioza
nauki z historią
Czy można pogodzić wymagania konserwatora
zabytków z tymi, które stawia współczesna nauka?
Przykład Politechniki Wrocławskiej pokazuje, że tak.

Ponad 100 lat temu, przy ul. Borsigstraße, stanął gmach Instytutu Hutnictwa Żelaza i Instytutu Hutnictwa Metali Nieżelaznych.
Nie był to ot, jakiś zwykły pawilon. Do zaprojektowania go ściągnięto znanych berlińskich architektów. Przecież trzeba było się
pokazać – budynek przy Borsigstraße był jednym z pierwszych
obiektów nowo powołanej uczelni Königliche Technische Hochschule Breslau. Mijały lata. Breslau zmieniło nazwę na Wrocław.
Borsigstraße stała się ulicą Mariana Smoluchowskiego, Królewska Techniczna Szkoła Wyższa – Politechniką Wrocławską.
A gmach projektowany przez berlińskich architektów cały czas
wypuszczał kolejne pokolenia inżynierów. I choć przez te lata nauka poszła do przodu, sam budynek nie podążał za nią. – Poza
wymianą dachu ten budynek od wojny nie był remontowany. Teraz chcieliśmy go unowocześnić, urządzić sale dydaktyczne, wyposażyć w nowoczesny sprzęt – mówi prof. dr hab. inż. Tadeusz
Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej.
Przed uczelnią i architektami stanęły dwa wyzywania. Pierwszym
była dokumentacja budynku. W czasie wojny część papierów zaginęła. Teraz, w XXI w., uczelnia i projektanci musieli dojść choćby
do tego, jak biegną instalacje w gmachu. Drugie wyzwanie było
większe. – Chyba nie muszę mówić, jak ortodoksyjni są nasi konserwatorzy zabytków. Jak to w tego typu budynkach, szukaliśmy
kompromisu między naszymi wymaganiami a wymaganiami konserwatora – opowiada rektor. W remontowanym obiekcie siedzibę ma m.in. Wydział Chemiczny. Uczelnia chciała, aby chemicy
dostali nowoczesne laboratoria, ale takie wymagają odpowiedniej
wentylacji, utrzymania stałej temperatury. Architekt Anna Kościuk
chciała instalacje poprowadzić korytarzami. Tak się zwykle robi.
Konserwator natychmiast zawetował ten pomysł, bo korytarze są
zabytkowe. Jako kompromis wprowadzono pionowe szachty – rodzaj kanałów, w których ukryto wszystkie instalacje.
Ponad 100-letni budynek nie raz zaskoczył projektantów.
– W czasie remontu w suficie w piwnicy znaleźliśmy całą paczkę ulotek z lat 80. Nawet nierozpakowaną. Ktoś musiał ją tam
ukryć przed SB, a później nie miał okazji rozkolportować ulotek
– relacjonuje Kościuk. Z kolei pod warstwami farby na ścianach

Rzeczą, która nie wymagała zmiany, był układ pomieszczeń
(poza adaptacją poddasza i piwnic). – Budynek od początku był
projektowany dla uczelni wyższej. Okazało się, że te rozwiązania,
które wtedy zaprojektowano, np. szerokość korytarzy, układ sal
audytoryjnych i dydaktycznych, hol – to wszystko jest dziś aktualne. Chapeau bas dla niemieckich projektantów z ubiegłego
stulecia – mówi architekt. – Teraz, po remoncie, budynek posłuży
przez następne 100 lat – komentuje rektor Tadeusz Więckowski.

tytuł projektu:

nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów
Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem
infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2
Politechnika Wrocławska
46 551 834,48 zł
2008 – 2014
Działanie 13.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
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Inne spojrzenie na naukę
Niech nie zmylą was pozory. W tych dziewiętnastowiecznych budynkach kryją się najnowocześniejsze
laboratoria nano- i biotechnologiczne. Cały zaś kampus, choć wygląda jak brytyjska uczelnia, znajduje
się we Wrocławiu. Oto Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów, najnowsze „dziecko”
Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.
EIT+, o którym pisał jesienią 2013 roku prestiżowy magazyn
Nature, wciąż się rozwija, a do prowadzenia kolejnych badań
na najwyższym poziomie potrzebuje światowej klasy laboratoriów. Stąd pomysł na projekt infrastrukturalny, czyli stworzenie
Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów – miejsca,
gdzie będzie zgromadzona najlepsza aparatura potrzebna do

Dlaczego Wrocław stawia na nano- i biotechnologię? Bo tego
potrzebuje nauka i gospodarka. Zanim rozpoczęto inwestycję, przeprowadzono szereg analiz. Pracownicy EIT+ spotykali
się z przedstawicielami przemysłu, zamówili analizy w międzynarodowych firmach doradczych, sprawdzali, jakie są regionalne inteligentne specjalizacje, czy jeździli do podobnych centrów

robienia doświadczeń z zakresu nano- i biotechnologii oraz
gdzie specjaliści z wielu dziedzin będą pracować obok siebie.

w Europie Zachodniej, m.in. do niemieckiego Fraunhofer Institut, do Hiszpanii, do krajów skandynawskich. Tam szukali wzorów, jak ma wyglądać partnerstwo nauki z biznesem. Docelowo
Centrum chce współpracować m.in. z przemysłem medycznym,
kosmetycznym, ale też elektronicznym i motoryzacyjnym. W planach są wspólne projekty z firmami, jak również wykonywanie
badań na zlecenie przemysłu. – Naszą przewagą rynkową jest to,
że te urządzenia będą zgromadzone w jednym budynku, często
na tym samym korytarzu. Jeśli ktoś zleci nam przebadanie danej
próbki, możemy zrobić to bardzo szybko – szybciej i dokładniej
niż inni. Co istotne, naukowcy pracują razem, mogą się wymieniać pomysłami, dzięki czemu czasami prędzej dochodzą do rozwiązania, mogą zaproponować więcej rzeczy – tłumaczy Piątek.

Centrum będzie zlokalizowane w Kampusie Pracze w ponad stuletnich gmachach. Projektowano je jako miejski dom opieki dla osób
starszych. Po wojnie były tam koszary, potem, w czasie ostatniej
w Polsce epidemii czarnej ospy, izolatki oraz szkoły rolnicze. Teraz
w czterech budynkach o powierzchni ponad 23,5 tys. m2 znajdzie się
blisko 40 laboratoriów nano- i biotechnologicznych. Koszt remontu i wyposażenia to niebagatelna kwota 611 mln zł. Z tego 427 mln
zł pochodzi ze środków unijnych. – Na ten moment jest to największe w Polsce przedsięwzięcie, jeśli chodzi o infrastrukurę badawczo-rozwojową – mówi Klaudia Piątek z EIT+.

62

Chcemy odpowiadać na potrzeby przemysłu.
Chcemy, żeby gospodarka mogła korzystać z naszych badań.
Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów
ma skończyć się w połowie 2015 roku. Wtedy laboratoria opuszczą budowlańcy, a wkroczą do nich naukowcy: fizycy, chemicy,
biochemicy, specjaliści od fotoniki, nanomateriałów, bioinżynierii. Często są to ludzie, którzy zdobywali doświadczenie w podobnych ośrodkach na Zachodzie. – Mamy trochę inne spojrzenie na naukę. Nasi naukowcy mają nie tylko prowadzić badania,
ale też zdobywać finansowanie, rozmawiać z przemysłem, chodzić na spotkania biznesowe. Określamy siebie jako organizację, która ma uczestniczyć w procesie poszukiwania rozwiązań

atrakcyjnych rynkowo i społecznie. Chcemy odpowiadać na potrzeby przemysłu. Chcemy, żeby gospodarka mogła korzystać
z naszych badań – wyjaśnia Klaudia Piątek.
Do EIT+ naukowców przyciągają więc nie tylko nowoczesne
laboratoria, ale także możliwości tworzenia własnych zespołów
i pracy nad technologiami, które potem znajdują praktyczne
zastosowanie.

tytuł projektu:
nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie
Centrum Badań EIT+
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
610 998 481,91 zł
2008 – 2015
Działanie 2.2 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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To jest narzędzie dla uczelni, które wspomaga
ich procesy decyzyjne, jak kształcić studentów.

EPAK, czyli Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji. Wymyślili ją naukowcy z Politechniki Krakowskiej. W uproszczeniu
EPAK to elektroniczne ankiety wypełniane przez absolwentów
oraz pracodawców. Dzięki nim uczelnie mogą śledzić losy

tych samych ankiet dla wszystkich. Na platformie znajduje się
pula pytań diagnostycznych, ale każda z uczelni samodzielnie
wybiera te zagadnienia, które ją najbardziej interesują. Zawsze
można też dopisać własne pytania. – Dzięki temu to jest uniwersalne narzędzie dla całej Polski, ale równocześnie ściśle dostosowane dla każdej uczelni. Mogą z niego korzystać wszystkie
uczelnie w całym kraju i elastycznie dopasowywać je do swoich
potrzeb – wyjaśnia Joanna Żyra.
Kolejną cechą przydatną dla uczelni jest możliwość tworzenia
raportów. – Nasz system tworzy w sposób zautomatyzowany
raporty w języku naturalnym. Na jeden klik można dostać sześćdziesięcio-, siedemdziesięciostronicowy raport z wykresami,
tabelami – dodaje koordynatorka.
Jak zapewniają naukowcy z Politechniki Krakowskiej, platforma dostarczy uczelniom informacji o tym, jak prowadzona
jest ścieżka edukacyjna: czy jest dostosowana do obecnych
i przyszłych potrzeb rynku pracy, czy absolwenci nie mają
luk kompetencyjnych albo nadwyżek, co należałoby zmienić.
– W ten sposób uczelnia może sprawdzić, czy wyposaża
absolwenta w kompetencje adekwatne do potrzeb pracodawców – mówi dr Żyra. A jeśli okaże się, że te kompetencje nie
są odpowiednie? Wtedy będzie wiedzieć, na jakie je zmienić.

Co się stało
z naszą klasą
Czy absolwenci uczelni X mają umiejętności potrzebne
pracodawcom? Czy na uczelni Y nie ma niepotrzebnych
zajęć? Jakich pracowników będą szukać firmy za 3 lata?
– to tylko kilka pytań, na które odpowie EPAK.
swoich byłych studentów i oceniać efekty kształcenia. – To jest
narzędzie dla uczelni, które wspomaga ich procesy decyzyjne,
jak kształcić studentów – tłumaczy dr Joanna Żyra, kierownik
projektu.
EPAK składa się z dwóch części. Pierwsza skierowana jest do
absolwentów. Po zalogowaniu się na platformie internetowej
student widzi ankietę do wypełnienia. Jakie są w niej pytania?
To zależy od tego, ile lat temu skończył studia. Jeśli uczelnię
opuścił niedawno, czyli do pół roku, wówczas EPAK zapyta go
o to, jak radzi sobie na rynku pracy, jak ocenia zajęcia prowadzone na uczelni i jak studia przygotowały go do pracy. Jeśli
od momentu otrzymania dyplomu minęło od 3 do 5 lat, pytania
w EPAK będą dotyczyły rozwoju zawodowego: czy absolwent
awansował, co było potrzebne do awansu, czy dokształcał się
po skończeniu studiów itp.
Adresatem drugiej części platformy są pracodawcy. Raz na pół
roku, za pomocą ankiet, mogą wyrazić swoją opinię o tym, jak
przygotowani są do pracy zatrudniani przez nich absolwenci
w trzech wybranych branżach. EPAK pyta pracodawców m.in.
o to, jak oceniają kompetencje nowych pracowników i na ile
są one przydatne w miejscu pracy, czy absolwentom brakuje jakichś umiejętności potrzebnych z punktu widzenia firmy,
a także jakich kompetencji będą poszukiwali w przyszłości (za
3 – 5 lat).
Może się okazać, że absolwenci informatyki z dwóch różnych
uczelni lub zatrudniający ich pracodawca zobaczą w EPAK dwa
różne zestawy pytań – jeden dla uczelni X, drugi dla uczelni Y.
To nie będzie błąd systemu, tylko celowe działanie twórców
platformy. – Przecież informatyka na dwóch różnych uczelniach
może wyglądać zupełnie inaczej i wtedy będą inne efekty kształcenia – mówi koordynatorka projektu. Dlatego EPAK nie ma
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Monitoring losów absolwentów
– drogą do sukcesu uczelni XXI wieku
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
3 130 665,00 zł
2012 – 2015
Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(Projekty Innowacyjne)
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– Tu z każdego laboratorium jestem dumna – mówi prof. dr hab.
inż. Mirosława El Fray, dyrektor Centrum. Tu, czyli w nowo powstałym Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W sumie profesor powodów do dumy ma około 70, mniej więcej
tyle bowiem wysokospecjalistycznych laboratoriów znajduje się
w liczącym blisko 10 tys. m2 budynku. – Mamy laboratorium mikroskopii transmisyjnej, mikroskopii skaningowej i mikroskopii elektronowej. Mamy bardzo dobrze wyposażone laboratoria mikrobiologiczne. Są specjalne „clean roomy” – wylicza profesor. Oprócz tego
są sale seminaryjne, wykładowe i aula mieszcząca 500 osób.

70 powodów
do dumy

Od paru lat naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego zajmują się nanotechnologią. Jednak do tej
pory pracowali w budynkach, które nie były projektowane z myślą
o potrzebach nauki. Skutek? Niezbędna do badań skomplikowana
aparatura trafiała do różnych laboratoriów, gdzie często nie było
odpowiednich warunków. – Oczywiście prowadziliśmy badania, ale
to było bardzo utrudnione, bo pomieszczenia nie były dostosowane
do sprzętu. Dam przykład: mikroskop elektronowy. Na całym
świecie takie mikroskopy umieszcza się w piwnicach, w specjalnych
pomieszczeniach. U nas był na pierwszym piętrze. Mało tego,
nasz budynek stał przy trakcji tramwajowej. Trzeba było używać
specjalnych siatek ekranujących pole magnetyczne, robić jakieś
cuda na kiju, żeby prowadzić badania – opowiada prof. El Fray.
W nowym budynku już nie ma tych problemów. – W końcu
mikroskop elektronowy jest tak umieszczony, jak powinien, a my
wreszcie możemy prowadzić badania – mówi dyrektor.

To, co powstaje w laboratoriach, uczelnia chciałaby wykorzystać w praktyce. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny współpracuje m.in. z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi nad opracowaniem innowacyjnych
biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w konstrukcji systemów wspomagania serca.
Jak podkreśla prof. El Fray, badania naukowe nie powinny
być oderwane od dydaktyki. Dlatego już kilka lat temu ZUT
w Szczecinie, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, otworzył interdyscyplinarny kierunek „nanotechnologia”. Dziś jego
studenci również korzystają z laboratoriów w nowo wybudowanym gmachu.

Za 42 mln zł unijnej dotacji Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny postawił budynek
dla specjalistów od nanotechnologii. – Wreszcie
mamy odpowiednie warunki do prowadzenia badań
i do kształcenia studentów – cieszą się naukowcy.
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii oddano
do użytku pod koniec czerwca 2013 roku. W pierwszym roku
skorzystało z niego około 2 tys. studentów i prawie 60 pracowników naukowych z kilku wydziałów.
– Przez wiele lat pracowałam za granicą i zawsze chciałam
mieć takie laboratoria, jakie tam mieli moi koledzy – opowiada prof. El Fray. – W tej chwili, kiedy oni przyjeżdżają do mnie
i widzą, co zbudowaliśmy, mówią, że nam zazdroszczą, bo jest
nawet lepiej niż u nich.

Jednym z kluczowych projektów, nad którym pracują naukowcy
w Centrum, są prace nad grafenem. Badacze wymyślają m.in.
nowoczesne sensory do diagnostyki medycznej oparte na grafenie. Inna grupa opracowuje nanokompozyty z grafenu połączonego z różnymi innymi związkami. Później takie kompozyty
są wykorzystywane w inżynierii albo medycynie, np. w leczeniu
raka. Naukowcy pracują nad nanomateriałami, w których można zamknąć odpowiednie lekarstwa, a następnie skierować je
bezpośrednio do komórek nowotworowych.
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Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
46 454 105,14 zł
2008 – 2014
Działanie 13.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
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Nowy budynek pozwolił nam rozwinąć skrzydła.
To jakby przesiąść się z syrenki do mercedesa.

– Na pewno nie zostalibyśmy Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym, a zamiast najwyższej kategorii A+ dla uczelni,
otrzymalibyśmy niższą ocenę – mówi prof. dr hab. Adam Jezierski, prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
Uniwersytetu Wrocławskiego. To dopiero początek wyliczanki.
Gdyby nie nowy budynek, na wrocławskiej biotechnologii nie
studiowałoby około 200 studentów. Nie otworzono by nowych
specjalizacji, jak biotechnologia informatyczna, ani nie powstał-

bie wydziału można przeprowadzać eksperymenty w skali półtechnologicznej. – Eksperymenty robi się na małych próbkach.
Jeśli wychodzi coś ciekawego i naukowiec chciałby pomyśleć
nad wdrożeniem, musi najpierw powtórzyć pracę na większą
skalę, bo często zdarza się, że coś, co wychodzi na małą skalę,
nie wychodzi w dużej. Teraz możemy prowadzić badania w skali
półtechnologicznej. Przedtem nasi pracownicy próbowali je robić gdzieś w garażach – opowiada prof. Jezierski.
Jak podkreśla prorektor, wrocławska biotechnologia nastawiona jest na wdrożenia. W nowych laboratoriach badacze pracują
m.in. nad błonami komórkowymi i formami podawania leków
przeciwko nowotworom. Chodzi o to, aby wymyślić sprytne
opakowanie dla leku, dzięki któremu trafiałby on tylko do komórek nowotworowych. Wciąż też kontynuowane są prace nad
zmodyfikowanym lnem, z którego powstają leczące opatrunki.
– Nie zamykamy się w wieży z kości słoniowej i nie robimy tylko
„wielkiej nauki”. Myślimy też o wynalazkach użytecznych – mówi
prof. Jezierski.

Biotechnologiczny
mercedes
To największa inwestycja Uniwersytetu Wrocławskiego
ostatnich lat. Za 55 mln zł, z czego blisko 40 mln zł
pochodziło z unijnej dotacji, postawiono nowy gmach
Wydziałów: Biotechnologii oraz Chemii. Co by było,
gdyby ten budynek nie powstał?
by kierunek „biotechnologia w języku angielskim”. Tym samym
do Wrocławia nie zjechaliby studenci z Chin, Nepalu, Nigerii
czy Tadżykistanu. I najważniejsza rzecz – gdyby nie nowy budynek, naukowcy nie mogliby prowadzić niektórych badań.
– Poprzednio byliśmy porozrzucani po trzech budynkach
– opowiada profesor. – Pracowaliśmy w opłakanych warunkach.
Budynki były stare, dawno nieremontowane. Aż wstyd było je
pokazywać. Nie mieliśmy gdzie zmieścić studentów. Musieli
biegać po mieście, a wykładowcy razem z nimi. Wszyscy tylko
się męczyli. Pokoje na laboratoria nie były dostosowane do wymogów biotechnologii – panowała wielka ciasnota, nie mieliśmy
niektórych urządzeń. Nowy budynek pozwolił nam rozwinąć
skrzydła. To jakby przesiąść się z syrenki do mercedesa – mówi
prof. Jezierski.
Biotechnologiczny wrocławski mercedes to czterokondygnacyjny gmach o powierzchni ponad 11 tys. m2. Na parterze jest
biblioteka, są pomieszczenia administracyjne i pracownie komputerowe. Na pierwszym piętrze trzy sale audytoryjne, laboratoria i sale ćwiczeniowe. Piętro drugie i trzecie zajmują laboratoria z zespołem pomieszczeń technicznych. Na dachu zaś
znalazło się miejsce na szklarnię. Z ciekawszych rzeczy, jakimi
chwali się wrocławska uczelnia, można wymienić m.in. komory
fitotronowe do hodowli roślin czy podpatrzoną w Niemczech
technologię podłogowego i sufitowego utrzymania stałej temperatury pomieszczeń. Przydaje się ona przy niektórych hodowlach.
W sumie w głównej części gmachu jest 170 stanowisk do pracy
laboratoryjnej dla biotechnologów. W tzw. łączniku znalazło się
miejsce na ponad 90 stanowisk dla chemików. W nowej siedzi-
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To, czym dla wrocławskich naukowców jest nowy budynek,
chyba najlepiej oddają słowa jednego z profesorów, wybitnego
chemika. Gdy przeprowadził się do nowego laboratorium
w „łączniku”, skomentował – Po raz pierwszy w życiu mam
zapewnione właściwe warunki do pracy.

tytuł projektu:
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Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego Biotechnologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski
55 215 174,06 zł
2009 – 2014
Działanie 13.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
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Gdyby spytać sprzedawców warzyw, ile jest odmian buraków,
powiedzieliby zapewne, że dwie – okrągłych i podłużnych. Jeśli
zadamy to samo pytanie naukowcom z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odpowiedzą, że czternaście. Dokładnie
tyle odmian rosnących w Polsce znaleźli i przebadali. Robili to,
żeby znaleźć tę jedną, najbardziej odżywczą. Oprócz buraków
testowali też różne odmiany zbóż, jabłek, aronii, kapusty i dziesiątki innych warzyw i owoców. Wszystko po to, żeby wyselekcjonować te najlepsze i z nich przygotować bioaktywną żywność o właściwościach prozdrowotnych. Dziś naukowcy mają
już gotowe dziesiątki bioaktywnych produktów – chleb, kasze,
kisiele, soki, koncentraty, zupy, pasztety i inne.

Więcej niż
zdrowa żywność

To, co wymyślili poznańscy naukowcy, to tzw. żywność funkcjonalna, czyli produkty, które obok niezbędnych składników
odżywczych dostarczają też związki wykazujące działanie
prozdrowotne. Czasami może ono polegać np. na obniżeniu
poziomu cholesterolu, a czasami na poprawie samopoczucia.
– Planujemy zrobić coś więcej niż jedzenie poprawiające samopoczucie. Chcemy opracować nowe produkty spożywcze przeznaczone dla osób z konkretnymi chorobami: cukrzycą, otyłością, nadciśnieniem oraz anemią związaną z nieswoistym zapaleniem jelita. Taka żywność będzie pomagała w terapii i będzie
miała działanie profilaktyczne – tłumaczy prof. dr hab. Józef
Korczak, kierownik projektu. Krótko mówiąc, bioaktywne ciasteczko np. jednocześnie obniży poziom cholesterolu we krwi
i skoryguje stężenie glukozy u cukrzyków. Tym samym będzie
chronić przed wystąpieniem otyłości lub cukrzycy.

miści na początku projektu badali postawy potencjalnych klientów wobec żywności, np. jakie jedzenie kupują, jak przetworzone. Teraz, na końcowym etapie, pracują nad strategią dotarcia
do konsumentów i firm spożywczych z nowymi produktami
– tłumaczy prof. Korczak.
Projekt jest bliski ukończenia. Aktualnie trwa chyba „najsmaczniejszy” etap prac – testowanie nowych produktów. Bioaktywne jedzenie sprawdza około 600 chorych z okolic Poznania.
W sumie w ciągu 9 tygodni skonsumują parę ton żywności.
Każdy pacjent co kilka dni przechodzi badania – naukowcy
ważą taką osobę, mierzą ją, badają krew, pytają o samopoczucie i o to, jak smakuje jedzenie. Bo, co podkreślają naukowcy,
ma być ono jednocześnie i zdrowe, i smaczne.

Ponoć gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
A co, jeśli kucharek jest ponad setka, jedzących blisko
sześciuset, zaś przygotowanie potraw trwa 5 lat?
Właśnie tak, w dużym uproszczeniu, wyglądały badania
prowadzone przez poznańskich naukowców.
Choć projekt się jeszcze nie skończył, do naukowców już zgłaszają się firmy zainteresowane produkcją bioaktywnej żywności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka miesięcy
w sklepach pojawią się prozdrowotne chleby, ciasta, makarony
i inne produkty. Co poleca profesor? – Najbardziej lubię sok
z aronii. To cierpki owoc, więc w sklepach można kupić dosładzany nektar z aronii. Tymczasem nasz zespół z Wrocławia
opracował recepturę na sok. Nie jest gorzki, ma odpowiednią
słodycz. Smakuje naprawdę dobrze – zachwala profesor.

tytuł projektu:

Jak opowiada kierownik projektu, największym wyzwaniem
była skala badań. Trzeba było sprawdzić dziesiątki odmian najróżniejszych roślin, warzyw, a nawet przypraw. Pod lupę naukowców trafiały jedynie te rosnące w kraju. – Tylko herbatę
mamy sprowadzaną – mówi profesor. Przygotowanie żywności
zajęło 5 lat. Pracowało nad tym około stu naukowców z sześciu
różnych instytucji. Wśród nich byli nawet ekonomiści. – W przypadku nowych produktów, takich jak nasze, ważna jest analiza
ekonomiczna i przygotowanie strategii wejścia na rynek. Ekono-

nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych
właściwościach prozdrowotnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
40 571 237,57 zł
2010 – 2014
Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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Przez zastosowanie warstwy pianobetonu chcemy wyeliminować
spękanie, co wpłynie na jakość dróg oraz na ich trwałość.

Tym doktorem jest Marta Kadela z Instytutu Techniki Budowlanej. Badania zaś, na które otrzymała grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotyczą wzmocnienia słabego podłoża dzięki warstwie pianobetonu. – Konstrukcje takie jak drogi,

gowe buduje się na 20 – 30 lat. Dlatego musimy być pewni, że
pianobeton wytrzyma ten okres. Tutaj nie wystarczą jednokrotne
badania wytrzymałościowe. Żeby mieć pełen obraz zachowania
się pianobetonu, musimy zrobić kilka prób – opowiada dr Kadela. Naukowcy sprawdzają, jak materiał reaguje na rozciąganie,
ściskanie, ścinanie. Żeby przewidzieć, co się z nim stanie za
kilka – kilkanaście lat, próbki pianobetonu trafiają do specjalnych „komór starzenia”.
Materiał potrafi też zaskakiwać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. – Planowałam 60 cm warstwę pianobetonu, ale okazało się, że można uzyskać jednorodne próbki tylko o grubości
20 – 30 cm. Na szczęście okazało się, że nasz pianobeton ma
dużo lepsze parametry niż inne tego typu tworzywa, więc nie
trzeba robić aż tak grubych warstw – mówi dr Kadela.
Już niedługo pianobeton z laboratoriów trafi na poligony badawcze. Naukowcy współpracują z dwiema firmami budowlanymi
zainteresowanymi tym materiałem. Jeśli wyniki badań okażą
się dobre, przedsiębiorstwa będą chciały wprowadzić pianobeton u siebie. Zapotrzebowanie na lepszy produkt na pewno
będzie. W Polsce wszystkie miejsca, gdzie były dobre grunty,
już dawno są zabudowane. Dziś każda droga powstaje na niestabilnym podłożu.

Betonowa
pianka
Gdyby kilka lat temu pewien przedsiębiorca nie prezentował
się na uczelni, na której kształciła się młoda doktorantka,
ta pewnie nigdy nie zainteresowałaby się pianobetonem.
I – już jako doktor – nie zaczęłaby badań, które mogą
doprowadzić do znacznej poprawy jakości polskich dróg.

parkingi, lotniska, a nawet posadzki w halach magazynowych
budowane są na zasadzie warstw – mówi dr inż. Marta Kadela.
– Na samej górze są warstwy wierzchnie. Pod nimi podbudowa,
która przenosi obciążenia. Wreszcie podłoże. Ale gdy podłoże
jest słabe, trzeba dodatkowo użyć jakiegoś elementu wzmacniającego. Chcę między nawierzchnią a podłożem zastosować
warstwę z pianobetonu – tłumaczy.
Dziś ze słabym podłożem drogowcy próbują sobie poradzić
na kilka sposobów. Wbijają pale, starają się stabilizować je
spoiwem, cementem, wapnem, a nawet wymieniają grunt. Ale
każda z tych metod jest dość droga. Co więcej, na dłuższą
metę są one nieskuteczne. Po jakimś czasie sztywne warstwy
podbudowy i wzmocnienia zaczynają pękać, a uszkodzenia
przenoszą się na nawierzchnię. Efekt? Na asfalcie pojawiają się spękania. Zna je chyba każdy, kto jeździ po polskich
drogach. Rozwiązaniem tych problemów może być, zdaniem
Marty Kadeli, pianobeton. Jest tani, lekki, elastyczny i mógłby
pośredniczyć w przekazywaniu obciążeń na podłoże gruntowe.
– Przez zastosowanie warstwy pianobetonu chcemy wyeliminować spękanie, co wpłynie na jakość dróg oraz na ich trwałość
– objaśnia pomysłodawczyni.
Przed naukowcami stoją dwa wyzwania. Pierwsze to opracowanie najlepszej receptury mieszanki pianobetonu. Drugie to
określenie tego, jaki jest najlepszy układ warstw dla danej konstrukcji i warunków wodno-gruntowych. Chociaż pianobeton
w budownictwie stosowany jest od dobrych 60 lat, to do tej
pory używano go głównie do wypełniania wolnych powierzchni.
To oznacza, że brakuje badań wytrzymałościowych materiału.
Dlatego teraz naukowcy z Instytutu Techniki Budowlanej muszą
sprawdzić, jak zachowuje się pianobeton w różnych warunkach, jakie obciążenia może znosić w danym czasie, jak wpływa na niego pogoda, np. deszcz czy śnieg. – Konstrukcje dro-
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Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie
warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym
Instytut Techniki Budowlanej
1 199 990,00 zł
2014 – 2016
LIDER
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Studenci prowadzą na uczelniach mnóstwo badań. Zamiast robić je na fikcyjnych
przykładach i danych, mogą korzystać z informacji od prawdziwych firm.
Od kilku lat uczelnie wyższe śledzą losy zawodowe swoich absolwentów. Taki wymóg postawiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Ale jak one to robią!? Wiele uczelni tylko wywiesza na stronie biura karier krótką ankietę. Nie ma w tym żadnej
metodologii, informacje są niepełne, pracownicy uczelni tracą
czas na opracowywanie wyników, a żadnych efektów nie ma. Cała
para idzie w gwizdek – tłumaczy Marek Przepiórski, kanclerz
w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.
Żeby para nie szła w gwizdek, WSZP pracuje nad internetową
platformą, która z jednej strony ułatwi uczelniom śledzenie losów absolwentów, a z drugiej spowoduje, że kształcenie studentów będzie bardziej dostosowane do wymogów pracodawców.
E-platforma będzie skierowana do czterech grup odbiorców:
uczelni wyższych, absolwentów, pracodawców oraz kandydatów na studia. Idea jest prosta – każda z tych grup (z wyjątkiem
uczniów) udostępni część informacji o sobie, a w zamian otrzyma informacje o pozostałych.

Żeby para nie
szła w gwizdek

na fikcyjnych przykładach i danych, mogą korzystać z informacji
od prawdziwych firm. Wyniki mogą się przydać przedsiębiorcy,
a student inaczej podejdzie do pracy, jeśli od praktyka usłyszy,
co robi źle – tłumaczy Małgorzata Skrzek-Lubasińska z WSZP.
Zyskają też uczelnie. Pracownicy biur karier nie będą tracili czasu na analizy danych z ankiet i pisanie raportów. Platforma zrobi
to za nich. Poza tym, dzięki informacjom od pracodawców, szkoły wyższe będą wiedziały, jak firmy oceniają ich absolwentów
i jakich umiejętności im brakuje.
Ale sama wiedza o wymaganiach pracodawców to za mało.
Uczelnie muszą jeszcze chcieć wprowadzić u siebie zmiany. Naukowcy z WSZP zapewniają, że tak się stanie. A to dzięki temu,

I tak absolwenci ujawnią, jak radzą sobie na rynku pracy. Pracodawcy – jak oceniają praktykantów i absolwentów danej uczelni,
jakie umiejętności posiedli oni w trakcie studiów, a czego im brakuje, a także na jakie stanowiska szukają pracowników. Z kolei
uczelnie na platformie pokażą, jakie mają programy nauczania
i jakie badania prowadzą ich studenci. Będą też mogły pochwalić się swoimi sukcesami. Do tego wszystkiego dojdą informacje z innych źródeł, np. z bazy POL-on, czyli systemu informacji
o szkolnictwie wyższym. Co każda z grup otrzyma w zamian?

Miejsce, gdzie studenci, absolwenci, kandydaci na
studentów oraz uczelnie i pracodawcy mówią, czego
oczekują od siebie nawzajem, i sprawdzają, na ile
druga strona spełnia te oczekiwania – tak w kilku
słowach można opisać projekt „Czas na zmianę”.

że za pomocą platformy uczniowie będą mogli porównać oferty
różnych uczelni i zdecydować, czy wybrać politechnikę X, która
współpracuje z przemysłem, jej studenci mają praktyki w największych firmach, a większość jej absolwentów szybko znajduje pracę w zawodzie, czy politechnikę Y, która czasami zrobi
badania dla lokalnego biznesu. – Kiedy uczniowie zaczną wybierać studia lepiej przygotowujące ich do pracy, wtedy uczelniom
zacznie zależeć na dostosowaniu programów nauczania do oczekiwań pracodawców – zaznacza Marek Przepiórski.

tytuł projektu:

Absolwentom platforma, jak zakładają jej twórcy, ma ułatwić
wejście na rynek pracy. Tu osoby po studiach będą mieć dostęp
do pracodawców, zobaczą, jakie są wymagania firm, znajdą
ogłoszenia o pracy czy zostawią swoje CV. Pracodawcom narzędzie to pomoże w znalezieniu pracownika, praktykanta albo
w zlecaniu badań czy projektów uczelniom i studentom. – Studenci prowadzą na uczelniach mnóstwo badań. Zamiast robić je

nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

CZAS NA ZMIANĘ – e-platforma jako narzędzie pozwalające
na dostosowanie wyższym uczelniom swojej oferty
edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
1 659 770,00 zł
2012 – 2015
Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(Projekty Innowacyjne)
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Po głosie ich rozpoznasz
– Witamy w bankowej infolinii. W czym mogę pomóc? – Tu Jan Kowalski. Chciałem zrobić przelew
ze swojego konta. – Oczywiście. Tylko musimy potwierdzić pańską tożsamość. Poproszę o...
Właśnie, o co? Dziś Jana Kowalskiego bank prosi zwykle o hasło, numer PESEL, panieńskie nazwisko matki, może jeszcze
o imię ojca albo ulubione zwierzę. Jeśli dzwoniący poda prawidłowe dane, pracownik infolinii dokona przelewu i pieniądze znikną z konta Kowalskiego. Nawet jeśli po drugiej stronie
telefonu nie stoi prawdziwy Kowalski. – Hasła są najsłabszym
ogniwem w systemach bezpieczeństwa. Bardzo łatwo je wykraść – mówi Marcin Kuropatwiński z firmy VoiceLab. Dlatego

przetwarzania mowy. Banki to tylko jedno z wielu miejsc, gdzie
można zastosować ich rozwiązania. Możliwe jest to również np.
w... samochodach – po głosie auto rozpoznaje, kto tym razem
siada za kierownicą, i dostosowuje ustawienia foteli. Produkty VoiceLab dostawały nagrody na konkursach wynalazków
w Polsce i za granicą. Mają też już nabywców w kraju – rozwiązania rozpoznawania mowy wdrożyły dwa banki. Teraz twórcy
firmy chcą zainteresować swoimi produktami zagranicznych

wspólnie z kolegami wymyślił inną technologię – rozpoznawanie klienta na podstawie jego głosu. Okazuje się, że ludzki głos
przypomina nieco odcisk palca. Są w nim pewne stałe elementy, po których, niczym po liniach papilarnych, można zidentyfikować daną osobę. – Najpierw klient nagrywa próbkę swojego
głosu. To może być nawet imię i nazwisko. Gdy później zadzwoni
do banku, system porówna głos dzwoniącego z wcześniejszym
nagraniem i na tej podstawie potwierdzi tożsamość mówiącego albo nie. Skuteczność jest bardzo wysoka, wyższa niż przy
tradycyjnych metodach identyfikacji – opowiada Kuropatwiński.

klientów. Impulsem do ruszenia poza granice kraju był program
NCBR-u „Go_Global.pl”.

VoiceLab założyło 5 lat temu dwóch kolegów, absolwentów
Politechniki Gdańskiej – Tomasz Szwelnik i Marcin Kuropatwiński. Jako przedsiębiorcy zajmują się tworzeniem technologii
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Za dotację z programu Tomek i Marcin jadą do Stanów Zjednoczonych, do Doliny Krzemowej. – Tam jest źródło wszystkich innowacji i technologii. Tam skupiają się pieniądze i firmy, które są
potrzebne do rozwoju takiej firmy jak nasza – wyjaśnia Tomasz
Szwelnik. Mówiąc dokładniej, twórcy VoiceLab jadą do akceleratora Plug & Play. Tam przez trzy miesiące będą brać udział
w warsztatach, spotkaniach z mentorami, z ludźmi z firm technologicznych czy funduszy kapitałowych. – Liczymy na to, że to
będzie bardzo owocny czas. Będziemy mieć szansę dotarcia do
potencjalnych odbiorców naszych technologii – mówi Szwelnik.

Hasła są najsłabszym ogniwem w systemach bezpieczeństwa.
Bardzo łatwo je wykraść.
Do Ameryki przedsiębiorcy chcą zabrać kilka swoich technologii. Jedną z nich jest głosowy system wybierania numerów
telefonicznych do zastosowania w samochodach. Podobne są
już na rynku, ale mają zasadniczą wadę – działają w jednym
języku. To oznacza, że jeśli mamy taki system w języku angielskim, to gdy powiemy „John Smith”, telefon połączy nas z nim,
ale na hasło „Jan Kowalski” już nie będzie umiał zareagować.
Świat staje się globalną wioską, w książkach telefonicznych
można znaleźć nazwiska ludzi rozmaitych narodowości. Dlatego VoiceLab chce zaprezentować koncernom samochodowym

system, który potrafi rozpoznawać różne nazwiska. Czy potencjalnych partnerów uda się przekonać? Założyciele VoiceLab
są pewni, że tak. – Nasze produkty mają szansę być lepsze niż
te, które oferuje konkurencja. Mamy lepsze wyniki, jeśli chodzi
o wydajność, szybkość, oszczędność energii i skuteczność.
Mamy przełomowe technologie – mówią.

tytuł projektu:
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Technologie przetwarzania mowy VoiceLab
VoiceLab Sp. z o.o.
199 200,00 zł
2014 – 2015
GO_GLOBAL.PL
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To właśnie przytrafiło się naukowcom z „Moratexu”. – To dlatego, że zrobiliśmy im ścieżkę zdrowia – mówi dr hab. inż.
Marcin Struszczyk, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik projektu. Naukowcy ubrali 20 funkcjonariuszy straży
granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz policji w nowe kamizelki balistyczne. Na głowy włożyli im hełmy, do ręki dali tarcze,
a kieszenie wypełnili ołowianymi kulkami i... wysłali na testy.
– Nie mogli mieć broni ani magazynków, a chcieliśmy, żeby wszystko było jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków
– tłumaczy Struszczyk. Funkcjonariusze musieli schylać się,
wsiadać i wysiadać z pojazdów, chodzić, skakać, tak jakby
skakali z helikoptera, przenosić ciężkie przedmioty, biegać,
czołgać się. Ćwiczyli na poligonie i w laboratorium, przy normalnej temperaturze i w specjalnych komorach klimatycznych – raz
przy –30°C, raz przy +40°C. – Kiedy skończyli, byli maksymalnie
wymęczeni – opowiada dr Struszczyk.

BOR-owik
w roli królika
Praca naukowców może być niebezpieczna.
Zwłaszcza gdy grupa wymęczonych, opancerzonych
po zęby funkcjonariuszy patrzy na nich groźnym
wzrokiem.

Ścieżka zdrowia była częścią badań nad nowoczesnymi balistycznymi osłonami osobistymi. Naukowcy z „Moratexu” we
współpracy z badaczami z innych instytutów chcieli stworzyć
nowe rodzaje włóknistych materiałów kompozytowych, które
później można wykorzystać do produkcji np. kamizelek odłamko- i kuloodpornych czy osłon na samochody lub helikoptery.
Pieniądze na badania pochodziły z funduszy europejskich. Jak
chcieli, tak zrobili. Po 4 latach prac gotowe były prototypy hełmów, kamizelek ochronnych z różnymi wariantami wkładów balistycznych oraz tarcz. Wszystkie osłony mają lepsze parametry
niż produkty konkurencji. Weźmy choćby hełm. Te dostępne na
rynku chronią dobrze albo przed pociskami, albo przed odłamkami. „Moratex” opracował hełm, który równie skutecznie chroni
przed jednym, jak i przed drugim. I jest lżejszy od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo ma specjalne „poduszeczki”,
które pochłaniają siłę uderzenia. – Policjant bardziej niż na pocisk narażony jest na uderzenie tępym przedmiotem. Zbadaliśmy
inne hełmy balistyczne absorbujące energię uderzenia i okazało
się, że żaden nie jest dobry. To, co my wymyśliliśmy, jest pewnym
kompromisem pomiędzy ochroną balistyczną a ochroną przed
uderzeniem przedmiotami tępymi – tłumaczy kierownik projektu.

Od samego początku w projekcie brali udział potencjalni użytkownicy, czyli funkcjonariusze policji, BOR-u i straży granicznej. To oni określali, jakie cechy powinny mieć projektowane
osłony. Dlatego dla każdej ze służb powstał nieco inny sprzęt,
np. kamizelki kuloodporne dla policjantów mają wkłady balistyczne z przodu i z tyłu. Z kolei kamizelki dla BOR-u są dużo
bardziej odporne i cięższe. – BOR tak wymagał. Jeżdżą w niebezpieczne rejony, np. do Afganistanu, Libii, dlatego kamizelki
dla nich muszą chronić nawet przed pociskami snajperskimi
– wyjaśnia dr Struszczyk.

Gdy prototypy były gotowe, w Centralnym Instytucie Ochrony
Pracy sprawdzano ich ergonomiczność i kompatybilność z pozostałymi częściami umundurowania. Stąd pomysł na ścieżkę
zdrowia. To też była innowacja. Jak podkreśla dr Struszczyk,
jeszcze nigdy dotąd produkty balistyczne nie były testowane
w tak kompleksowy sposób.
Wynalazki już są na rynku. Jeśli zobaczysz kiedyś w telewizji
chroniące życie i zdrowie funkcjonariuszy kamizelki, tarcze
i hełmy, jest bardzo prawdopodobne, że stworzył je właśnie
„Moratex” za pieniądze unijne.

tytuł projektu:

nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane
na bazie kompozytów włóknistych
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
12 952 540,00 zł
2007 – 2012
Poddziałanie 1.3.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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Nie jesteśmy firmą, nie produkujemy gotowego produktu,
tylko pracujemy nad rozwiązaniami.

Projekt sfinansowano z unijnej dotacji z NCBR-u. Platforma
już działa. Pracując nad urządzeniem, naukowcy „przy okazji”
stworzyli też inne wynalazki. Udało im się zrobić m.in. kartę
akwizycji oraz mniejszą i tańszą wersję platformy. Karta pozwala na łapanie sygnału i, jak twierdzą jej twórcy, można ją
wykorzystać w innych aparatach USG. Z kolei tańszą platformę
można w przyszłości przekształcić w przenośny aparat USG.
Kiedy to wszystko pojawi się na rynku? – Nie jesteśmy firmą,
nie produkujemy gotowego produktu, tylko pracujemy nad rozwiązaniami – mówi kierownik projektu. Jednak naukowcy myślą nad komercjalizacją swoich wynalazków. Choć platforma
badawcza USG w Polsce raczej nie znajdzie nabywców, to na
świecie jest wiele zespołów badawczych zajmujących się ultradźwiękami, które mogą być zainteresowane wynalazkiem. Być
może szybciej uda się wprowadzić na rynek wybrane techno-

Uniwersalne USG
Kilka lat temu dr Marcin Lewandowski postanowił stworzyć
aparat ultrasonograficzny lepszy niż wszystkie inne USG
na świecie. Udało mu się. A niejako „przy okazji”
wraz z zespołem wymyślił dwa inne wynalazki.

„A co my robimy tym systemem? My otwieramy oczy niedowiarkom” – tę parafrazę cytatu z „Misia” Barei można przeczytać na stronie internetowej poświęconej projektowi realizowanemu przez zespół dr. Marcina Lewandowskiego. Kilka lat
temu, gdy Lewandowski zaczynał głośno mówić, co chciałby
zrobić, inni pukali się w czoło – twierdzili, że się nie uda, że nie
warto i że na pewno pomysł jest bez sensu, bo gdyby dało się
go zrealizować, już dawno zrobiliby to Amerykanie albo Japończycy.
Rzeczywiście, pomysł był nowatorski. – Aparaty USG do celów
medycznych dostępne na rynku działają trochę jak lejek. Na początku wchodzi do niego z głowicy mnóstwo danych elektrycznych. Tam dane są przetwarzane na formę cyfrową i na końcu
wychodzi obraz. Ale w tym procesie surowy sygnał elektryczny
ginie w czeluściach urządzenia – tłumaczy Marcin Lewandowski.
Tymczasem naukowcom na całym świecie, którzy zajmują się
ultradźwiękami, najbardziej potrzebne są właśnie surowe dane.
Wprawdzie producenci aparatów USG oferują im „wersje badawcze” swoich urządzeń, ale one nie spełniają wymagań nauki.
Polscy badacze postanowili parę lat temu, że zapełnią tę lukę.
Zespół Lewandowskiego postawił przed sobą dwa zadania.
Pierwsze to wymyślenie platformy USG do celów badawczych,
która da naukowcom dostęp do surowych danych. Ma to być
rodzaj uniwersalnego urządzenia, które będzie można zaprogramować zgodnie z określonymi potrzebami. Co więcej,
platforma ma nie tylko „łapać” dane, lecz także je przetwarzać
w czasie rzeczywistym za pomocą kart graficznych GPU.
Drugie zadanie to opracowanie nowych metod obrazowania
struktur tkankowych. Okazuje się, że wszystkie dostępne na
rynku aparaty USG bazują na tych samych technologiach. Warszawscy badacze postanowili więc popracować nad zupełnie
nowymi metodami. Niektóre z nich mogą dać lepszy kontrast
i rozdzielczość obrazu oraz większą prędkość uaktualniania
obrazu na ekranie komputera. Inne pozwalają pokazywać dodatkowe parametry. Dzięki temu poszerzają się możliwości
diagnostyczne ultrasonografii. – W przyszłości te nowe metody
pozwolą zobaczyć w trakcie badania więcej i lepiej, a badanie
będzie oparte na bardziej obiektywnych kryteriach – wyjaśnia
dr Lewandowski.
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logie, które powstały podczas prac nad platformą. Jak podkreślają naukowcy, można je wykorzystać do budowy tańszych
urządzeń medycznych. Czy tak się stanie, zależy od tego, czy
znajdą się przedsiębiorstwa chętne do zainwestowania w nowe
technologie.

tytuł projektu:
nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa – nowe metody
badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
22 640 000,00 zł
2008 – 2014
Poddziałanie 1.3.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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Z wiatrem i pod wiatr
W Małopolsce firma ANew Institute przy współpracy naukowców próbuje ujarzmić wiatr. Ich cel to
wycisnąć z wiatru energię aż do ostatniego podmuchu. Ma to być możliwe dzięki innowacyjnemu
w skali świata rozwiązaniu – specjalnej elektrowni wiatrowej z pionową osią obrotu.
Na pierwszy rzut oka wynalazek, nad którym pracuje jedna ze
spółek należących do przedsiębiorstwa Stalprodukt, prawie
w ogóle nie przypomina elektrowni wiatrowej. Zamiast jednego słupa ma trzy długie chude „nóżki”. Zamiast wielkich
śmigieł – coś na kształt leżącej litery „Y”, gdzie do każdego
z końców dołączono małe śmigiełko. – To elektrownia z pionową osią obrotu. W dużym uproszczeniu wirnik elektrowni z osią
poziomą obraca się jak śmigło w samolocie, a w elektrowni

migotania cienia, który jest uciążliwy dla człowieka, i działają
efektywnie tylko wtedy, gdy wiatr nie zmienia kierunku – wylicza
Mirosław Włuka. Do tego wszystkiego są mało wydajne. Jak
obliczyli fizycy, elektrownia z poziomą osią obrotu w idealnych
warunkach, które można wytworzyć tylko w tunelu aerodynamicznym, jest w stanie przetworzyć tylko 59% energii, jaką niesie wiatr.

o osi pionowej – jak w helikopterze – tłumaczy Mirosław Włuka
z ANew Institute.

Tych wszystkich wad nie mają elektrownie z pionową osią obrotu. Pracują praktycznie bezgłośnie, są niewrażliwe na zmiany
kierunku wiatru, mogą stać bliżej siebie, więc na tym samym
obszarze można umieścić większą ich liczbę i tym samym produkować więcej prądu. Ale najistotniejszą zaletą jest większa
sprawność. Wirnik elektrowni wiatrowej z osią pionową teoretycznie nie ma ograniczeń w przetwarzaniu energii wiatru na
energię mechaniczną. Przykładowo elektrownia ANew-S1 ma
rzeczywistą sprawność na poziomie 70%. Pod warunkiem, że
wieje wystarczająco mocno.

Elektrownia wiatrowa z pionową osią obrotu nie jest zupełną nowością. 30 lat temu, gdy technologie wiatrowe dopiero
raczkowały, chciano budować takie konstrukcje. Jednak przy
ówczesnym stanie techniki elektrownie z poziomą osią obrotu okazały się lepsze. Dlatego niemal cały wysiłek naukowców
i inżynierów poszedł w kierunku tego właśnie typu elektrowni,
zaś projekty tych z osią pionową trafiły do szuflad. Dziś, gdy na
świecie wykorzystuje się elektrownie z poziomą osią, widać,
że mają one sporo wad. – Generują hałas. Zakłócają pracę radarów. Zajmują dużą powierzchnię, bo jedna od drugiej musi
być sporo oddalona. Powstaje przy nich niekorzystny tzw. efekt
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Właśnie ten problem ma rozwiązać nowy wynalazek, nad którym pracuje ANew Institute. Firma od kilku lat zajmuje się konstruowaniem elektrowni wiatrowych z osią pionową. Ma już

Jeszcze nikomu na świecie nie udało się
zbudować takiej elektrowni o tak dużej mocy.
m.in. opatentowany wirnik o bardzo dobrych właściwościach
aerodynamicznych, ma też już sprawdzone elektrownie o małej
mocy, czyli 15 i 30 kW. Teraz pracuje nad elektrownią o mocy
200 kW, która może produkować prąd nawet przy słabym wietrze, czyli takim wiejącym z prędkością 3 – 5 m na sekundę.
Wyzwania? – Jest ich mnóstwo – odpowiada Mirosław Włuka.
Największe z nich dotyczy konstrukcji wirnika. Przy projekcie
firma współpracuje z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzięki nim elektrownia zostanie wyposażona

w układ inteligentnego sterowania, który będzie dostosowywał
pracę elektrowni do lokalnych warunków. – Jeszcze nikomu na
świecie nie udało się zbudować takiej elektrowni o tak dużej
mocy – mówi Włuka.
Do końca 2016 roku firma ma uruchomić prototyp i przystosować go do produkcji seryjnej. – Mamy nadzieję, że jeśli program
się powiedzie, to powstaną kolejne takie urządzenia – opowiada
Włuka.

tytuł projektu:

Innowacyjna elektrownia wiatrowa z pionową osią obrotu, o mocy
1,5 MW, wyposażona w układ przekształtnikowy umożliwiający
uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania energii wiatru
w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru

nazwa beneficjenta:

Stalprodukt S.A.

wartość projektu:

27 599 808,00 zł

termin realizacji:
obszar wsparcia:

2013 – 2016
Demonstrator+
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Na naszej uczelni program nauczania
był rozbudowany do granic możliwości.
Władze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznają wprost
– do niedawna uczelnia miała duże problemy, jeśli chodzi
o sposób kształcenia swoich studentów. – Na naszej uczelni program nauczania był rozbudowany do granic możliwości – mówi
dr hab. n. med. Marzenna Zielińska, prodziekan ds. rozwoju
dydaktyki na Wydziale Lekarskim. – Był przeładowany wysoko
specjalistycznymi przedmiotami, które nie są podstawą nauczania.
Nie był uporządkowany, brakowało sylabusów. Nie było też jednolitego mechanizmu egzaminowania z przedmiotów LEP-owskich
– opowiada. Zdarzało się, że przedmiot, który trzeba zdać na
Lekarskim Egzaminie Państwowym, czyli egzaminie, który zdają
lekarze stażyści, żeby uzyskać prawo wykonywania zawodu, na
uczelni był na trzecim roku. – Choć wiadomo, że najlepiej uczyć
się go jak najbliżej egzaminu, bo wtedy student jest najbardziej do
niego przygotowany. To się musiało zmienić – dodaje prodziekan.

Operacja sukces
Władzom Wydziału Lekarskiego łódzkiego
Uniwersytetu Medycznego zamarzyła się rewolucja.
Taka w kształceniu przyszłych lekarzy. Przewrót
rozpoczęli od samych siebie. Zanim zaczęli uczyć
innych, najpierw sami nauczyli się, jak uczyć.

Po pracownikach rewolucja dosięgła studentów. Zmieniono program
nauczania: część przedmiotów wypadła, część poprzesuwano,
część połączono. Chodziło o to, żeby całość była bardziej spójna.
– Kiedyś na pierwszym roku studenci zaczynali anatomię w semestrze
zimowym, a histologię w letnim. Teraz te przedmioty idą równolegle, więc jeśli na anatomii studenci uczą się np. o ręce, to potem mają
z tego tematu zajęcia z mikroskopami – tłumaczy prodziekan. Dla studentów przygotowano też zajęcia z profesjonalizacji zawodu. Uczono ich, jaka jest prawidłowa postawa lekarza – że z pacjentem trzeba
się przywitać, jak przeprowadzać wywiad medyczny, że w trakcie
rozmowy nikt nie powinien wchodzić do gabinetu. Według najnowszych wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego takie zajęcia będą teraz standardem, ale
kiedy Uniwersytet Medyczny w Łodzi je wprowadzał, były nowością.

Władze wydziału postanowiły przeprowadzić rewolucję w zakresie i sposobie nauczania przyszłych lekarzy. Całe przedsięwzięcie otrzymało nazwę „Operacja sukces”. Jak to na świecie bywa,
żeby zrobić przewrót, potrzebne są pieniądze. W przypadku
łódzkiego Uniwersytetu Medycznego rewoltę sfinansowała Unia
Europejska. Wiatr zmian najpierw uderzył w kadrę akademicką.
Na czele zrywu stanął pracownik Uniwersytetu, dr Janusz Janczukowicz. Od lat był członkiem międzynarodowych organizacji
zajmujących się nauczaniem medycyny. Teraz wziął się za szkolenia dla swoich kolegów. Do Łodzi uczyć kadrę uczelni przyjeżdżali eksperci z Wielkiej Brytanii. Część pracowników wysłano
na kursy do Holandii. Reszta przechodziła szkolenia na miejscu.

Zmiany na uczelni objęły dwa roczniki studentów. Kadra akademicka ocenia ich bardzo dobrze – są bardziej samodzielni,
bardziej odpowiedzialni. Kolejne roczniki uczą się już według nowych zasad zmienionych przez ministerstwo. Jak tłumaczy prodziekan, dzięki unijnemu projektowi studenci łatwiej dostosowali
się do nowych wymogów.
„Operacja sukces” wciąż trwa. Prawdziwym testem dla uczelni będzie LEP. Jednak, jak do tej pory, wszyscy pacjenci mają się świetnie.

tytuł projektu:

– Tematyka była szeroka. Chcieliśmy ujednolicić zasady pisania
sylabusów czy samego nauczania. Tłumaczyliśmy, że nauczyciel
musi rozumieć, co oznacza „student wie”, „student umie”, „student poznaje” – opowiada prof. Zielińska. Kadra zaskoczyła ją
swoim pozytywnym odzewem. – Nie spotkaliśmy się z większym
oporem. Ludzie rozumieli, że musimy zmodyfikować sposób
kształcenia – mówi.

nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4 442 194,90 zł
2009 – 2015
Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Zrobiliśmy fragment automatycznej
linii technologicznej do drukowania elektrod.

Skarpetki z prądem
Naukowcy z Politechniki Łódzkiej wymyślili tekstylne elektrody. – Są bezpieczniejsze, a kontakt z nimi
jest przyjemniejszy dla ciała – tłumaczą.
Są chyba w każdym sanatorium, ośrodku rehabilitacyjnym,
szpitalu czy przychodni. O czym mowa? O zabiegach z zakresu elektroterapii, czyli kuracji za pomocą prądu. W ten
sposób leczy się bóle, poprawia ukrwienie tkanek czy pomaga zmniejszać obrzęki. Elektroterapia nie byłaby możliwa bez
elektrod. To właśnie one stykają się z ludzkim ciałem i przekazują impulsy elektryczne. Przez lata rozwoju tej metody leczenia zmieniały się też elektrody. Na początku były stalowe,

Najważniejsze to kilka rodzajów technologii produkcji tekstylnych elektrod. Jeden z nich to nadrukowywanie. – Zrobiliśmy
fragment automatycznej linii technologicznej do drukowania
elektrod – opowiada kierownik projektu. – Najpierw na zwykłym materiale drukarka cyfrowa drukuje atramentem z nanosrebrem powierzchnię elektrody. Następnie ten fragment jest
naświetlany silnym strumieniem światła, żeby utrwalić druk.
W takiej elektrodzie ładunki elektryczne jeszcze się nie ruszają,

potem gumowe albo żelowe. – Ale zawsze to jest coś obcego
dla nas. Tymczasem tekstylia nosimy na sobie cały czas, nasza
skóra odczuwa kontakt z nimi jako przyjemny. Jeśli elektrody
ukryjemy np. w bieliźnie, nie będą one przeszkadzały pacjentowi. To ważne np. przy badaniach holterowskich, kiedy elektrody musimy mieć na sobie przez 24 godziny na dobę – tłumaczy prof. dr hab. inż. Krzysztof Gniotek, kierownik projektu.

dlatego potem poddajemy je różnym zabiegom, żeby mogły
wytwarzać prąd – tłumaczy profesor. Dzięki innym technologiom powstają nitki zdolne przewodzić prąd. Można z nich
tkać przewodzące materiały albo haftować elektrody np. na
bieliźnie lub skarpetkach.

Problem w tym, że materiały na ubrania jako takie nie przewodzą prądu. Dlatego prof. Gniotek wraz ze swoim zespołem
postanowił wymyślić specjalne tekstylia przewodzące impulsy elektryczne, z których można tworzyć elektrody. Pieniądze
na badania uzyskali z dotacji unijnej. Przy okazji tego projektu
stworzyli także kilka innych wynalazków.
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Gotowe elektrody testowano na fantomie przedramienia – to
kolejny wynalazek powstały dzięki projektowi. Chemicy przygotowali żel, który ma identyczne właściwości jak ludzka skóra. – Dzięki temu mogliśmy sprawdzać elektrody do woli i mogliśmy stosować większy prąd – dodaje profesor. Dopiero po
testach na fantomie wynalazek łódzkich naukowców testowali
pacjenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Żeby przez elektrodę płynął prąd, potrzebne jest urządzenie,
które go wytwarza. Tu pojawia się inny z wynalazków łódzkich
naukowców – generator medyczny. – Dziś zabieg elektroterapii polega na tym, że terapeuta przykłada elektrodę do ciała,
w coraz to nowe miejsca, i za każdym razem pyta „czuje Pan
mrowienie?”. Jeśli pacjent nic nie czuje, to zwiększa przepływ
prądu. Zdarzają się przypadki, że prąd jest za mocny i pacjent
ma poparzoną skórę – mówi prof. Gniotek. – My wymyśliliśmy generator, który automatycznie przełącza pary elektrod.
Dzięki temu zamiast ciągle zmieniać przyłożenie elektrod, od

razu można objąć terapią większą powierzchnię – tłumaczy.
Co więcej, przy nowym generatorze terapeuta nie pyta o mrowienie. W urządzeniu są zapisane pewne graniczne wartości
prądu, których w terapii nie można przekroczyć. Naukowcy
określili je po serii badań. – W ten sposób kontrolujemy prąd.
Tak jest o wiele bezpieczniej – mówi profesor.
Wynalazek łódzkich naukowców jest gotowy do wprowadzenia na rynek. Jest więc szansa, że wkrótce będą mogli z niego
korzystać pacjenci.

tytuł projektu:
nazwa beneficjenta:
wartość projektu:
termin realizacji:
obszar wsparcia:

Tekstroniczny system do elektrostymulacji mięśni
Politechnika Łódzka
1 176 950,00 zł
2010 – 2013
Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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