
Zabrzański ośrodek naukowo-badawczy 
jest unikalną inwestycją w skali kraju 
i spełnia najwyższe standardy europejskie.

— Działa u nas m.in. Centrum Telemonito-
ringu, które daje możliwość realizacji zdalne-
go monitoringu medycznego przy wykorzy-
staniu certyfikowanych urządzeń i platform 
healthcare dla chorób sercowo-naczynio-
wych, neurologiczno-udarowych, diabeto-
logicznych i pulmonologicznych — mówi 
Adam Konka, prezes zabrzańskiej spółki.

Niebezpieczne migotanie
Nie ukrywa, że jednym z priorytetów na-
ukowców jest w tej chwili projekt o nazwie 
„Nieinwazyjny monitoring we wczesnym 
wykrywaniu migotania przedsionków AF” 
(NOMED-AF). Ich zadanie polega na opra-
cowaniu nieinwazyjnego systemu monito-

rującego opartego o technologię teleme-
dyczną, zdolnego do wykrywania niemego 
migotania przedsionków (AF), zwłaszcza 
tzw. odmianie cichej, bezobjawowej. 

Jak ważny z punktu widzenia zdrowia 
jest ten projekt, niech świadczy fakt, że 
wiele przypadków migotania przedsion-
ków pozostaje niewykrytych, a AF jest 
znanym czynnikiem ryzyka udaru niedo-
krwiennego — ten z kolei jedną z najczęst-
szych przyczyn zgonu i inwalidztwa. 

— Ocenia się, że 20-30 proc. udarów 
o nieustalonej etiologii jest spowodowanych 
przez nieme AF. Proponowany projekt jest
ukierunkowany na rozwiązanie tego proble-
mu — podkreśla prezes Kardio-Med Silesia.

Dodaje również, że ze względu na 
wagę przedsięwzięcia w lutym tego roku 
Ministerstwo Zdrowia objęło zadanie pa-
tronatem honorowym. 

Uczeni chcą też zastosować system do 
oceny częstości występowania niemego AF 
wśród Polaków po 65 roku życia. Dlatego 3 
tys. pacjentów z całego kraju weźmie udział 
w badaniu (w tej chwili już jest ponad 300 
potwierdzonych osób). Uczestnicy znajdą 
się pod stałą „opieką” specjalnie zaprojek-
towanego urządzenia do kontrolowania ser-
ca i wykrywania migotania przedsionków. 
Stosowany w przedsięwzięciu sprzęt jest 
w pełni komfortowy dla pacjenta i różni się 
znacznie od powszechnie znanego holter’a. 
Kardio-Med Silesia kieruje swój projekt do 
pacjentów po 65 roku życia.

Naukowa ekstraklasa
Liderem Projektu jest Kardio-Med Silesia, na-
tomiast w skład konsorcjum wchodzą jeszcze 
Gdański Uniwestystet Medyczny, Uniwersytet 
Jagielloński — Collegium Medicum, Pomorski 
Uniwersytet Medycznych, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, Intytut Technologii 
i Aparatury Medycznej i Comarch Healthcare. 
Kierownikiem projektu z ramienia KMS jest 
prof. Zbigniew Kalarus.

Projekt NOMED-AF trwa od lipca 
2015 r. Prace nad nim powinny zakończyć 

W Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu 
powstają innowacyjne projekty medyczne

Najwyższe standardy 
w Kardio-Med Silesia

się do połowy 2019 r. Realizacja przebiega 
w ramach programu Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju — STRATEGMED II. War-
tość projektu to ponad 15,5 mln zł — do-
finansowanie wyniosło blisko 12,5 mln zł. 

Fundamentalne zaplecze
Nie byłoby jednak możliwości tworze-
nia nowatorskich projektów medycz-
nych, gdyby nie powstał Śląski Park 
Technologii Medycznych Kardio-Med 
Silesia. Inwestycja powstała w efekcie re-
alizacji projektu dofinansowanego z pie-
niędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2007-13 (działanie 
1.3 — „Transfer technologii i innowacji”) 

Duży wkład w powstanie Kardio-Medu 
Silesia miała również Małgorzata Mańka 
— Szulik, prezydent Miasta Zabrza.

Ośrodek funkcjonujący na styku badań 
i wprowadzania ich w życie człowieka, 
potrzebuje jednak zewnętrznego wspar-
cia finansowego, czyli grantów na reali-
zację założonych celów. I taka pomoc się 
znalazła. Z perspektywy unijnej na lata 
2007-13 przyznano dotację na stworzenie 
nowoczesnej infrastruktury. Koszt budo-
wy obiektu wyniósł prawie 18,5  mln zł, 
z których 60 proc. pochodziło ze środ-
ków Funduszy Europejskich, a 40 proc. 
z kredytu. Umowę między Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego 
a parkiem podpisano w grudniu 2013 r. 
W ramach stworzonej infrastruktury 
Śląskiego Parku Technologii Medycznych 
KMS powstała przestrzeń oraz korzystne 
warunki dla rozwoju nauki i innowacyj-
nych technologii oraz wspierania nowych 
inicjatyw służących wzrostowi przedsię-
biorczości w regionie i kraju.

Powołano w tym celu specjalne jednostki 
zadaniowe — m.in. Laboratorium i Centrum 
Telemedyczne; Centrum Rozwoju 
Technologii Medycznych; Laboratorium 
Medycyny Regeneracyjnej — Bank Tkanek 
i Komórek.

Dlatego Kardio-Med Silesia ma wszystko, 
co potrzebne, aby prowadzić badania przed-
kliniczne i kliniczne w dziedzinach: kardio-
logii, kardiologii interwencyjnej, kardio-
chirurgii, genetyki, onkologii, diabetologii, 
geriatrii oraz chorób środowiskowych i cywi-
lizacyjnych. Jak podkreśla prezes — efektem 
wszystkich działań ma być dobro pacjenta 
i obniżenie kosztów związanych funkcjono-
waniem systemu ochrony zdrowia.

Aleksandra Kowacka

PATRONEM SEKCJI JEST CENTRUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Kamery, celowniki 
i systemy 
termowizyjne z PCO  
są eksportowane  
do wielu krajów. Spółka 
postawiła na rozwój 
termowizji i została 
liderem na polskim 
rynku optoelektroniki.

Początek działalności PCO to 
1976 r. Spółka wywodzi się 
z dawnych Polskich Zakładów 
Optycznych i od początku re-
alizowała projekty związane 
z optoelektroniką z przezna-
czeniem dla armii. Dziś spół-

ka wchodzi w skład Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej. Pełni waż-
ną rolę w branży zbrojeniowej. 
Konsolidacja kluczowych spół-
ek związanych z przemysłem 
obronnym przyniosła wiele 
korzyści, także PCO.

— Konsolidacja miała służyć 
zbudowaniu sieci handlowej 
i dystrybucyjnej, dzięki której 
produkty mogły szerzej trafiać 
na zagraniczne rynki. Nasze 
urządzenia eksportujemy 
m.in. do Wietnamu, Indonezji, 
na Ukrainę — mówi Ryszard
Kardasz, prezes PCO.

W 2011 r. spółka postawiła 
na rozwój techniki związanej 
z termowizją. 

— Najpierw nasza oferta 
opierała się na noktowizji. 
Oferowaliśmy cały zestaw 
produktów opartych na tej 
technice — gogli, celowników, 
peryskopów czy kamer. Ta pro-
pozycja była jednak za wąska. 
We współpracy z Wojskową 
Akademią Techniczną  za-
częliśmy wdrażać pierwsze 
produkty oparte o termo-
wizję — kamerę dla czołgów 
oraz celownik — mówi prezes 
Kardasz. Efektem tych prac są 
m.in. samodzielnie wykonany
nowy celownik termowizyjny
czy lornetka termowizyjna.
PCO pracuje również nad in-
tegrowaniem systemów ob-

serwacyjno-pomiarowych tak, 
żeby mogły ze sobą współpra-
cować na jednej platformie. Są 
to kompletne systemy opto-
elektroniczne dla śmigłow-
ców, czołgów, transporterów 
bojowych, a także stacjonar-
nych platform.

Innowacyjność w rozwoju 
termowizji opiera się również 
na zaawansowanej technologii 
informatycznej. 

— Nasi konstruktorzy po-
trafią przełożyć to, co jest 
widzialne przez kamerę na 
obraz w wysokiej jakości oraz 
rozdzielczości. Kolejną sprawą 
jest zapewnienie stabilizacji 
obrazu.  Kierowca, dowódca 

oraz celowniczy czołgu lub 
transportera opancerzonego 
musi mieć przede wszystkim 
wyraźny i niczym niezakłócony 
obraz. My to potrafimy zapew-
nić — tłumaczy prezes PCO.

Kolejnym etapem rozwoju 
spółki jest wejście w branżę 
kosmiczną. PCO ma w planach 
opracowanie kamery termowi-
zyjnej przeznaczonej dla sateli-
tów okołoziemskich.

PCO stawia na termowizję i jest liderem

 SIŁA  
AUTORYTETU:
Adam Konka,  
prezes Kardio-Med 
Silesia, wspomina, 
że pomysłodawcą 
inwestycji  
był profesor  
Marian Zembala  
— naukowiec  
i lekarz. Od początku 
pracy w Zabrzu 
widział potrzebę 
rozwoju i nauki. 
Przekonywał,  
że w mieście,  
w którym na pierw-
szym miejscu  
stoi medycyna,  
musi powstać  
instytut podobny  
do ośrodków 
w Stanach 
Zjednoczonych  
i u naszych zachod-
nich sąsiadów.
[FOT. ARC]

Nie tylko infrastruktura
 Kardio-Med Silesia jest również pomysło-

dawcą i organizatorem Europejskiego Forum 
Nowoczesnej Ochrony Zdrowia „MedTrends” 
to rokroczna konferencja, w której udział 
biorą czołowi eksperci z sektora nauki, medy-
cyny, nowych technologii i rozwiązań teleme-
dycznych oraz świata biznesu z Polski i innych 
krajów europejskich na temat wdrażania i kie-
runków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w 
medycynie. Tegoroczna konferencja odbędzie 
się 16 i 17 maja w Zabrzu. Będzie poświęcona 
przede wszystkim: telemedycznym platfor-
mom regionalnym, narzędziom e-Zdrowia, 
wykorzystaniu druku 3D w medycynie 
i e-edukacji. Dodatkowo w programie  
przewidziano: warsztaty dla twórców  
Start-upów i konkurs „Top Trends” w ramach 
którego właściciele innowacyjnych start-
-upów z branży medycznej mają możliwość 
zaprezentowania swoich pomysłów przed 
zespołem uznanych autorytetów ze świata 
medycyny, funduszy inwestycyjnych oraz 
ekspertów z dziedziny biznesu. 
Więcej informacji na stronie medtrends.pl. 

Projekt NOMED-AF realizowany  
w ramach strategicznego  

programu badań naukowych  
i prac rozwojowych „Profilaktyka 
i leczenie chorób cywilizacyjnych” 

— STRATEGMED II konkurs.

 NARZĘDZIE EKSPANSJI: 
Zbudowaliśmy sieć dystrybucyj-
ną, dzięki której nasze produkty 
trafiają na zagraniczne rynki 
— mówi  Ryszard Kardasz, 
prezes PCO.



Płatność okiem z Polski będzie 
promowana w Dubaju
Wrocławski fintech PayEye 
okrzyknięty przez wielu wy-
jątkowym born global prze-
prowadza rewolucję w płatno-
ściach. Zamierza z nią dotrzeć 
na Bliski Wschód. 

Wrocławianie jako pierwsi 
na świecie wprowadzili płat-
ność tęczówką oka do komer-
cyjnego zastosowania. 

— To bezpieczna i szybka 
technologia, która pozwala 
doświadczyć prawdziwej wol-
ności. Nie musimy mieć przy 

sobie karty, gotówki czy telefo-
nu, a możemy płacić za wszyst-
ko. Wystarczy dosłownie jedno 
spojrzenie — mówi Krystian 
Kulczycki, prezes PayEye.

Bardzo duże zainteresowa-
nie rozwiązaniem widać na 
Bliskim Wschodzie i między 
innymi z tego powodu, oprócz 
bieżących spotkań bizneso-
wych, fintech zaprezentował 
się podczas Gitex w Dubaju. 
Premierę miała tam nowa 
wersja urządzenia eyePOS 

2.0, zaprojektowanego przez 
wrocławskich pionierów, któ-
re wkrótce zostanie wdrożone 
w wybranych miejscach we 
Wrocławiu. Ta najbardziej eks-
kluzywna konferencja techno-
logiczna, która przyciąga wy-
stawców i inwestorów z całego 
globu, obyła się w drugiej poło-
wie października 2021 r.

Sebastian Wach

Oblicza nowoczesnego odlewnictwa
Odlewnia Żeliwa „Śrem” jest 
dostawcą odlewów dla wielu 
strategicznych sektorów go-
spodarki, takich jak: nowocze-
sna energetyka, transport szy-
nowy, motoryzacja, lotnictwo, 
przemysł okrętowy. Aby spro-
stać coraz większym wyma-
ganiom stawianym odlewom, 
producenci muszą wprowa-
dzać automatyzację procesów 
oraz innowacyjne technologie 
wytwarzania. 

Dzięki nowej technologii 
— opracowanej i wdrażanej 
w wyniku realizacji projek-
tu współfinansowanego ze 
środków unijnych w ramach 

Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, OŻ 
„Śrem” zdobyła umiejętność 
wytwarzania konkurencyjnych 
w skali świata odlewów wiel-
kogabarytowych z żeliwa sfe-
roidalnego i szarego. Odlewy 
te charakteryzują się bardziej 
równomiernym rozkładem 
własności wytrzymałościo-
wych w całej objętości odlewu 

przy coraz mniejszej masie. To 
z kolei przekłada się na efekt 
środowiskowy — zmniejszoną 
materiało— i energochłonność 
procesu wytwórczego.

Automatyzacja procesu wy-
tapiania żeliwa wykorzystująca 
analizę krzywej stygnięcia jest 
najnowocześniejszym rozwią-
zaniem w kraju i Europie.

Sebastian Wach



PROFESOR EWA BULSKA
dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-
Chemicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego

Misją Centrum Nauk Biolo-
giczno-Chemicznych Uniwer- 
sytetu Warszawskiego jest 
współpraca z otoczeniem, 
biznesem, jednostkami ad-
ministracji publicznej oraz 
ze stowarzyszeniami bran-
żowymi. Współpracujemy 
również z ośrodkami nauko-
wymi w kraju i za granicą, 
a efektem tej współpracy jest 
uczestnictwo w kilku progra-
mach ramowych, takich jak 
Horyzont 2020 i EIT Food. 
Centrum Nauk Biologiczno-
Chemicznych UW to miejsce, 
które stwarza możliwości pro-
wadzenia prac o charakterze 
komercyjnym wykraczających 

znacząco poza badania podsta-
wowe. Należy podkreślić, że 
realizowane przez nas bada-
nia mają znaczenie naukowe, 
a ich wyniki są wykorzystywa-
ne do rozwoju nowych tech-
nologii. Zgodnie z naszą misją 
wspieramy transfer wiedzy 
i technologii do gospodarki, co 
dzięki współpracy wybitnych 
naukowców daje możliwość 
rozwiązywania nietypowych, 
złożonych oraz interdyscy-
plinarnych problemów ko-
mercyjnych. Posiadamy także 
ogromne przestrzenie labora-
toryjne, a dzięki unikatowej 
i najwyższej klasy aparaturze 
możliwe jest prowadzenie 
badań poprzez kompleksowe 
spojrzenie na zagadnienie, 
a tym samym uzyskanie kom-
plementarnych informacji.

Jednym z obszarów, w któ-
rych aktywnie współpracu-
jemy z biznesem, jest jakość 
żywności i bezpieczeństwo 
konsumentów. Realizowaliśmy 
projekty pozwalające na two-
rzenie technologii wytwarza-
nia żywności funkcjonalnej, 
a najciekawszy był ten po-
święcony hodowli roślin (np. 
cebuli czy pomidorów) wzbo-
gaconych naturalnymi siłami 
rośliny w biologicznie aktyw-
ne, organiczne związki selenu 
– kontynuuje.

Chciałabym opowiedzieć
o chemicznych badaniach

produktów spożywczych, 
a zwłaszcza o projekcie, który 
pozwolił na „wyjście” metod 
analitycznych ze stacjonar-
nego laboratorium, w szcze-
gólności na „zapakowanie” 
laboratorium w urządzenie 
kieszonkowe, dostępne dla 
każdego zainteresowanego 
konsumenta. Dzięki połącze-
niu technologii inżynierskiej, 
know-how chemików i wizji 
projektanta udało się zreali-
zować wizjonerski pomysł 
udostępnienia konsumentom 
przenośnego sensora, obsługi-
wanego z poziomu smartfona. 
W dobie globalizacji konsu-
menci mają styczność z wielo-
ma, bardziej lub mniej praw-
dziwymi informacjami na 
temat produktów 
żywnościowych. 
W większości 
informacje te 
są przekazem 
marketingo-
wym popra-
w i a j ą c y m 
w i z e r u n e k 
produktów. 
N a t o m i a s t 
konsumen-
ci szukają 
r o z w i ą z a ń 
niezależnych, 
które pomo-
gą im sprawdzić 
wiarygodność 
informacji o to-

warach, które kupują: ich ja-
kości, składzie i bezpieczeń-
stwie. Rosnąca świadomość 
konsumencka to nie tylko po-
szukiwanie zdrowej żywności. 
To również potrzeba informa-
cji i potrzeba wiarygodnego 
wyniku tu i teraz – mówi prof. 
Ewa Bulska.

Kolejnym ważnym tema-
tem, którym zajmujemy się 
wraz z grupą młodych i ambit-
nych współpracowników, jest 
badanie stosunków izotopo-
wych określonych pierwiast-
ków. Uzyskanie informacji o za-
wartości oraz metabolizmie 
danego pierwiastka pozwala 
nie tylko ocenić jego wpływ 
na organizm człowieka, lecz 

również daje możliwość 
rozszerzenia metod 

diagnostycznych. 
Innym możliwym 
i równie intere-
sującym zastoso-
waniem badań 
izotopowych jest 
wykorzystanie 
ich do monito-
rowania obec-
ności substancji 
zabronionych 
w organizmie 
s p o r t owc ów, 
których zaży-

cie miało na celu 
sztuczne podnie-
sienie wydolności 
fizycznej i psy-

chicznej zawodnika metoda-
mi wykraczającymi poza nor-
malny, naturalny trening (tzw. 
doping). Wyniki przeprowa-
dzonych przez nas badań po-
zwoliły potwierdzić, że dzięki 
informacjom uzyskanym z ba-
dań stosunków izotopowych 
możliwa jest ocena, czy dana 
substancja jest naturalnym 
składnikiem organizmu, czy 
została wprowadzona jako do-
ping. Śmiało można stwierdzić, 
że rezultatem naszych prac jest 
wsparcie działań diagnostycz-
nych w dziedzinie zarówno 
nauk medycznych, jak i sportu.

Moje laboratorium bardzo 
skutecznie pozyskuje finanso-
wanie z Funduszy Europejskich 
na prowadzenie prac badaw-
czo-rozwojowych, a dobrym 
przykładem mogą być projekty 
„Prace badawczo-rozwojowe 
nad multisensorem do badania 
produktów spożywczych” oraz 
„Prace badawczo-rozwojowe 
nad nanosensorem do wykry-
wania glutenu i fruktanów” 
zrealizowane wspólnie z firmą 
Pro-Environment Polska w ra-
mach Działania 1.2 Działalność 
badawczo-rozwojowa przed-
siębiorstw, Osi Priorytetowej 
i Wykorzystanie działalności 
badawczo-rozwojowej w go-
spodarce, RPO Województwa 
Mazowieckiego. Jak wspomnia-
łam wcześniej, efektem jest 
pokazane na zdjęciu, piękne 

w formie, ale najważniejsze 
użyteczne, kieszonkowe la-
boratorium pozwalające na 
ocenę, czy dany produkt jest 
bezpieczny do spożycia. Te 
przykłady to dopiero począ-
tek naszych odważnych pomy-
słów. Doświadczenie zdobyte 
we wcześniejszych projektach 
zachęciło nas do rozpoczęcia 
badań nad kolejnymi pro-
duktami zwiększającymi bez-
pieczeństwo żywności (np. 
nanosensory służące wykry-
wania pleśni czy pozostałości 
pestycydów w produktach 
spożywczych).  

Sebastian Wach

Uczelnia gotowa na biznes
PATRONEM SEKCJI JEST CENTRUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Politechnika Łódzka wraz 
z partnerskimi uczelniami za-
granicznymi realizuje innowa-
cyjne projekty, na które otrzy-
mała finansowanie z programu 
Erasmus+. W jednym z nich 
koordynatorem projektu jest 
prof. Jacek Stańdo.

Umiejętności dostrzegania, 
analizowania, tworzenia no-
wych obiektów w przestrze-
ni ma kluczowe znaczenie 
dla edukacji matematycznej, 
ale nie tylko. W projekcie 
Math3geovr (Mathematical 
models for teaching three-
-dimensional geometry using
virtual reality) przygotowane
zostaną nowoczesne narzę-
dzia edukacyjne do  naucza-
nia geometrii trójwymiarowej
z wykorzystaniem technologii
VR. W tym projekcie niezwy-
kle istotne jest podniesienie
poziomu oraz skuteczno-
ści kształcenia.

Profesor został nomino-
wany do nagrody Naukowiec 
Przyszłości 2023 w kategorii 
Naukowiec przyszłości. Jest 
to indywidualne dostrzeżenie 
pracy koordynatora projek-
tu Math3geovr.

— Niezwykle dziękuję za 
nominację do nagrody. Forum 
Inteligentnego Rozwoju 
w swoim zamyśle ma jak naj-
bardziej uzasadniony sens 
i konieczna jest dla wszystkich 

trzech światów, ponieważ róż-
nice wynikające z postrzega-
nia rzeczywistości, nie tylko te 
pokoleniowe, sprawiają, że nie 
istnieje przepływ informacji 
o potrzebach i możliwościach. 
Brak jest odpowiednich form
kontaktu na najniższym 
szczeblu — z wykonawcami,
którzy są bliżej obecnych re-
aliów. Tego typu event może
przyczynić się do powstania
odpowiednich koneksji na
linii nauka — biznes — in-
teres publiczny — mówi
dr Jacek Stańdo, prof.
Politechniki Łódzkiej, na-
uczyciel akademicki, kie-
rownik i autor kilkunastu
projektów finansowanych
z Unii Europejskiej.

— Z mojej perspektywy 
nauczyciela akademic-
kiego relacja nauki 
z biznesem jest nie-
stety niewystarcza-
jąca. Największym 
problemem jest to, 
że duża grupa na-
uczycieli nie widzi 
potrzeby łączenia 
nauki i biznesu. 
Relacje umac-
niają się przez 
o p ra c owa n i e 
wewnętrznych 
struktur i pro-
cedur działa-
nia. Niestety 

pozyskiwanie nowych kon-
taktów i relacji utrudniają 
regulacje prawne na uczelni 
— dodaje.

— Na koniec warto zazna-
czyć, że dzielenie się ze społe-
czeństwem swoimi odkrycia-
mi, projektami jest niezbędne, 
aby urzeczywistniać i wdrażać 
swoje koncepcje naukowe, któ-
re są dzięki temu weryfikowa-

ne. Świadomość odkryć 
i wdrożeń bez per-

spektywy dziele-
nia się z innymi 
to działania 
martwe — pod-
sumowuje prof. 
Stańdo. 

Innowacyjne nauczanie

O Centrum
 Centrum Nauk Biologiczno-

Chemicznych UW powstało 
dzięki planom i współpracy 
naukowców i pracowni-
ków Wydziału Biologii oraz 
Wydziału Chemii UW. Od po-
czątku towarzyszyła nam idea 
rozwiązywania nietypowych 
problemów komercyjnych, 
które wymagały skoordy-
nowania prac wielu specja-
listów z różnych dziedzin. 
Centrum Nauk Biologiczno-
Chemicznych UW to interdy-
scyplinarna platforma badaw-
cza, otwarta na współpracę 
oraz realizację odważnych 
pomysłów naukowych.

 dr Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej, 
nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu 
projektów finansowanych z Unii Europejskiej

 Przenośny sensor  
do testowania żywności

Innowacje w górnictwie

 PATENT NA 
BEZPIECZEŃSTWO:
Projekt zrealizowany  
w Instytucie 
Mechaniki Górotworu 
PAN zakończył się 
opracowaniem 
narzędzia, które  
pozwoli górnikom 
bronić się  
przed zagrożeniem 
wywoływanym  
przez gaz  
w kopalniach  
rud miedzi.  [FOT. ARC]

Instytut Mechaniki Górotworu 
PAN to ponad 60 lat wyśmie-
nitej tradycji naukowo-ba-
dawczej. Fundamentalne dla 
dalszego rozwoju gospodarki 
projekty badawcze i doskonale 
wyposażone zaplecze labora-
toryjne z pewnością zaważyły 
na liczącej się pozycji jednostki 
w świecie nauki. 

Pionierski projekt „Nowa-
torski system wspomagania 
oceny zagrożeń gazowych 
w kopalniach rud miedzi” 
realizowany w Instytucie 
Mechaniki Górotworu PAN zo-
stał zakończony już w zeszłym 
roku. Jego głównym celem było 
stworzenie narzędzia, które 
pozwoli górnikom walczyć 
ze stosunkowo świeżym, lecz 
trudnym problemem obec-
ności gazu w kopalniach rud  
miedzi.

Nagły wyrzut gazów i skał to 
zjawisko, które w kopalniach 

rud miedzi pojawiło się dopie-
ro w ostatnich latach, w związ-
ku z czym zaczęto poszukiwać 
przyczyn jego występowania. 
Sama geneza zjawiska jest co 
prawda nauce znana, lecz tego 
typu problemy nigdy nie wy-
stępowały w skałach miedzio-
nośnych. 

— Nasz projekt wpisał się 
w zapotrzebowanie na narzę-
dzie, które będzie pomagało 
oceniać wystąpienie takiego 
zagrożenia — podkreśla prof. 
Wacław Dziurzyński, dyrek-
tor instytutu.

Bazując na wiedzy i boga-
tym doświadczeniu związa-
nym z wprowadzaniem tego 
typu urządzeń w kopalniach 
węgla kamiennego naukowcy 
postawili sobie za cel przenie-
sienie tej metody do kopalni 
rud miedzi. Zbudowano narzę-
dzie, w którym szczegółowe-
mu badaniu podlega próbka 

skały pochodząca z otworu 
wyprzedzającego eksploatację 
górniczą. Wyniki badań pozwa-
lają właściwie ocenić zawartość 
gazu w próbce, a zatem umożli-
wiają też prognozowanie ewen-
tualnych zagrożeń związanych 
z jego nadmiarem. 

Projekt już w tej chwili cie-
szy się zainteresowaniem ko-
palń należących do KGHM.

Umożliwienie górnikom oce-
ny zagrożeń w kopalniach rud 
miedzi to oczywiście nie jedy-
ne wyzwanie naukowe, przed 
którym stanęli badacze w ciągu 
kilku ostatnich lat. Realizacja 
projektu „Nowe urządzenia i me-
tody analizy układu węgiel-me-
tan” to kolejny powód do dumy. 
Główne założenia działania zo-
gniskowały się wokół możliwości 
oceny zagrożeń wynikających 
z obecności metanu w kopal-
niach węgla kamiennego. 

Joanna Gulewicz



Autonomiczny robot  
wesprze e-commerce

MATERIAŁY PROMOCYJNE CENTRUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Jak walczyć z nagłą 
utratą krwi? Za tym 
pytaniem kryje się 
projekt prowadzony 
przez mgr inż. Julię 
Radwan-Pragłowską.
Jaka była geneza tego wyjąt-
kowego projektu? 
Ponad 90 procent zgonów mia-
ło miejsce w warunkach przed-
szpitalnych, a przyczyną 50 pro-
cent z nich była zbyt duża utrata 
krwi, więc jest o co walczyć. 
Okazało się również, że nasze 
wcześniej opracowane materia-
ły z obszaru inżynierii tkankowej 
wykazują dobre właściwości he-
mostatyczne — komentuje inż. 
Radwan-Pragłowska z Wydziału 
Inżynierii i Technologii 
Chemicznej Politechniki 
Krakowskiej, kierownik pro-
jektu „BioHemPro — per-
sonalizowane bifunkcyjne 
matryce hybrydowe o induko-
wanych właściwościach bio-
aktywnych jako innowacyj-
ne systemy hemostatyczne” 
nr LIDER/21/0120/L-10/18/
NCBR/2019.

Na jakim etapie znajduje 
się projekt?
Mamy już gotową technologię 
otrzymywania materiałów, 

łącznie ze zwiększeniem skali 
produkcji. W ramach projektu 
LIDER przygotowywane są de-
dykowane grupy produktowe. 
Dla zastosowań indywidual-
nych, umieszczane w każdej 
apteczce samochodowej czy 
w zakładzie pracy. Kolejną 
grupą są materiały do zabez-
pieczenia zabiegów i operacji 
w placówkach medycznych, 

wraz z możliwością persona-
lizacji znakomicie ułatwiłyby 
pracę lekarza. Technologia 3D 
wykorzystująca technikę druku 
przestrzennego pozwala dopa-
sować opatrunek do konkret-
nego kształtu danego pacjenta, 
wprost z tomografu trafia na 
modelowanie 3D — podkreśla 
inż. Radwan-Pragłowska.

Walorem materiału jest per-
sonalizacja opatrunków hemo-
statycznych oraz szybka reak-
cja sięgająca nawet 80 sekund. 
Większość obecnie dostępnych 
nie posiada właściwości anty-
bakteryjnych, a te właśnie ta-
kie posiadają, i to w stosunku 
do różnych szczepów bakterii. 
Ponadto mogą być zastosowa-
ne w różnych warunkach ter-
micznych, co jest kluczowe, 
gdy organizm się wychładza 
i właściwości krzepnięcia krwi 
drastycznie spadają.

Analiza zagadnienia przy-
niosła następujące wnioski — 
nie ma zbyt wielu materiałów 
o tak wysokich parametrach
hemostatycznych, a jeżeli są,
ich cena jest wysoka. Zespół
podjął się więc wyzwania, wi-
dząc szansę na komercyjny
sukces tego materiału, w dodat-
ku w tym przypadku mierzony 
również liczbą uratowanych
ludzkich istnień.  [A.M.]

Krew to życie

Innowacyjne opatrunki 
aktywne biologicznie

Wszechstronne spojrzenie na 
proces leczenia ran trudno goją-
cych się otwiera nowe możliwo-
ści w medycynie regeneracyjnej.

Grupa naukowców pod kie-
rownictwem prof. dr hab. inż. 
Beaty Kolesińskiej opracowuje 
nowe, wieloskładnikowe mate-
riały opatrunkowe pozwalające 
na holistyczne zaopatrywanie 
trudno gojących się ran, w szcze-
gólności zespołu stopy cukrzy-
cowej. Dzięki oddziaływaniu na 
wszystkich etapach procesu go-
jenia rany, tj. hemostazy, prolife-
racji, regeneracji oraz waskulary-
zacji, możliwa będzie całkowita 
regeneracja ubytków.

— Wyselekcjonowane pep-
tydy o kluczowym znaczeniu 
w procesie regeneracji tkanki 
zostaną osadzone na podłożu 
polisacharydowym. Wstępne 
wyniki badań potwierdzają, 
że obecne w żywych tkankach 
enzymy proteolityczne wa-
runkują uwalnianie peptydów 
w sposób selektywny. Te pep-
tydy z kolei będą stymulowały 
poszczególne procesy rege-
neracji właściwe dla danego 
etapu gojenia rany — wyjaśnia 
prof. Kolesińska.

— Zastosowanie peptydów 
w roli składników aktywnych 
jest przede wszystkim ekono-
miczniejsze niż całych białek. 
Poza tym w przeciwieństwie 
do białek będących antygena-

mi peptydy nie mają działania 
immunogennego. Eliminujemy 
w ten sposób aktywację układu 
immunologicznego i powstanie 
stanu zapalnego, natomiast efekt 
biologiczny całego białka może-
my uzyskać dzięki zastosowaniu 
kilku odpowiednio dobranych 
peptydów — uzupełnia.

Alginian, jeden ze składników 
bazowej matrycy polisachary-
dowej, gwarantuje zachowanie 
odpowiedniej wilgotności rany, 
niezbędnej do prawidłowego 
przebiegu procesu regeneracji. 
Ponadto jest całkowicie biode-
gradowalny, dzięki czemu możli-
we staje się nakładanie kolejnych 
opatrunków na ranę bez ko-
nieczności usunięcia wcześniej 
zaaplikowanych plastrów. W ten 
sposób również ryzyko powsta-
wania niepożądanych uszkodzeń 
i nadkażeń rany przy zmianie 
opatrunków zostanie wyelimi-
nowane.

Projekt „Innowacyjne ma-
teriały hybrydowe użyteczne 
w wytwarzaniu opatrunków do 
leczenia stopy cukrzycowej” jest 
finansowany przez Narodowe 
Centrum Nauki w ramach pro- 
gramu OPUS 16, a realizowany 
przez Konsorcjum Politechniki 
Łódzkiej jako Lidera, Uniwer-
sytetu Medycz-nego w Łodzi 
oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz  
— Instytutu Włókiennictwa.

Joanna Laskowska

Dynamicznie rozwijające się 
technologie w obszarze auto-
matyzowania procesów logi-
stycznych to efekt szybkiego 
wzrostu m.in. takich branż jak 
e-commerce.

W odpowiedzi na to Politech-
nika Wrocławska oraz firma 
Lean Tech realizują projekt 
o nazwie „Zrobotyzowany sys-
tem inteligentnego transportu
wewnętrznego”, w ramach
którego powstaje autonomicz-
ny robot AGV, który współfi-
nansowany jest przez UE w ra-
mach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jego celem jest opracowanie 
i zweryfikowanie inteligentne-
go systemu magazynowego 
opartego na innowacyjnym, 
autonomicznym pojeździe 
zdolnym do samodzielnego 
podejmowania oraz przemiesz-
czania ładunków paletowych 
w środowisku magazynowym. 
Urządzenie należeć będzie do 
rodziny robotów AGV „Lean 
Cart” oferowanych przez firmę 
Lean Tech, opartych na wspól-
nej platformie technologicznej, 
modyfikowanych zależnie od 
potrzeb klientów i wpisujących 
się w założenia przemysłu 4.0.

Głównymi zaletami jed-
nostki są przede wszystkim 
możliwości przemieszczania 
się, parametry udźwigu i długi 
czas działania dzięki efektyw-
nej baterii.

Lean Cart 20.0 samodzielnie 
porusza się po przestrzeniach 

magazynowych, rozpoznając, 
czy na jego drodze bądź w naj-
bliższym zasięgu znajduje się 
człowiek, dostosowując do 
tego szybkość i zakres działa-
nia. Technologia oparta jest na 
wykorzystaniu trzech skane-
rów bezpieczeństwa (jednego 
z przodu, dwóch z tyłu), dwóch 
kamer 3D i 2D i zapewnia wyso-
kie standardy bezpieczeństwa 
oraz efektywność.

Imponujący jest także para-
metr udźwigu, wynoszący 1500 
kg obciążenia. To więcej niż 
inne urządzenia niepotrzebu-
jące dodatkowej infrastruktury 
do samodzielnego podejmowa-
nia ładunków. Jednym z klu-
czowych elementów wózka są 
automatycznie wysuwające się 
widły do podejmowania ładun-
ków. Pozostają schowane, gdy 
nie są potrzebne. Dodatkową 
funkcją użytkową jest możli-
wość podjęcia palety, która 
znajduje się już na pojeździe.

Robot jest zdolny do po-
nad 16-godzinnej pracy dzięki 

litowo-jonowej baterii dostar-
czonej przez polską firmę. To 
znacznie więcej niż w innych 
autonomicznych wózkach wi-
dłowych.

Działanie pojazdów oparte 
jest na intuicyjnym systemie 
zarządzania i nadzorowania 
umożliwiającym zdalne ste-
rowanie, zbieranie danych 
i dodawanie zadań za pomocą 
urządzeń mobilnych. Wszystko 
z dostosowaniem do istnieją-
cych systemów operacyjnych 
funkcjonujących w fabrykach 
i magazynach. 

— Tworzenie systemu opar-
te jest na wielu testach, aby 
zapewnić najwyższe standar-
dy bezpieczeństwa i sprawno-
ści — wyjaśnia dr inż. Robert 
Giel, główny wykonawca 
w projekcie. 

Inżynierowie pracują także 
nad stworzeniem oprogramo-
wania monitorującego eksplo-
atację pojazdu, co jest nowo-
ścią w branży. 

— Najciekawsze jest to, że 
roboty mogą być dostosowa-
ne do przedsiębiorstwa dzia-
łającego zarówno w branży 

e-commerce, jak i do wspiera-
nia systemów produkcyjnych
w innych firmach, spełniając
wymogi konkretnych klientów
— dodaje dr inż. Marcin Plewa, 
kierownik projektu.

Dodatkowo pojazdy będą 
mogły być modyfikowane na 
potrzeby innych zadań, np. 
odkażania przestrzeni pu-
blicznych. Warto zauważyć, że 
projekty tego typu dają realną 
szansę zatrudnienia młodych 
i zdolnych absolwentów.

Jeden z dużych graczy 
z branży e-commerce już wy-
raził spore zainteresowanie po-
jazdami. Można przewidywać, 
że w obecnej sytuacji związa-
nej z zagrożeniem epidemicz-
nym i przeniesieniem dużej 
części handlu do internetu 
zapotrzebowanie na automaty-
zację procesów logistycznych 
będzie wzrastało. 

Jakub Maksymowicz

Fotonika i technologie kwanto-
we należą do najszybciej rozwi-
jających się, a jednocześnie naj-
bardziej obiecujących dziedzin 
współczesnej nauki i techniki. 
Aby dobrodziejstwa tych tech-
nologii stały się powszechniej 
dostępne dla polskich przed-
siębiorców, naukowcy czoło-
wych jednostek naukowych 
w kraju pod kierownictwem 
badaczy z Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego 
podjęli się realizacji rewolucyj-
nego przedsięwzięcia.

W ramach projektu „Naro-
dowe Laboratorium Fotoniki 
i Technologii Kwantowych — 
NLPQT” powstaną nowe labo-
ratoria badawcze wraz z ogól-
nokrajową infrastrukturą do 
rozpowszechniania wzorcowej 
częstotliwości optycznej i kwan-
towej dystrybucji klucza krypto-
graficznego. 

Dzięki budowanej sieci, świa-
tło wykorzystywane jako nośnik 
częstotliwości wzorcowej będzie 
można przesłać do innych ośrod-
ków w kraju. Pozwoli to na ultra-
precyzyjne pomiary czasu i czę-

stotliwości nie tylko w Toruniu, 
gdzie znajduje się optyczny zegar 
atomowy (unikatowy wzorzec 
częstotliwości), lecz również 
wszędzie tam, gdzie ten sygnał 
zostanie doprowadzony. 

Komunikacja oparta na tech-
nologiach kwantowych umoż-
liwia bezpieczne przesyłanie 
informacji pomiędzy dwoma 
punktami wyposażonymi w apa-
raturę optyczną do generowania 
klucza kryptograficznego oraz 
łącze światłowodowe. Tak wy-
tworzony klucz nie może być 

złamany za pomocą klasycz-
nych narzędzi, co czyni metodę 
bardzo atrakcyjną tam, gdzie 
bezpieczeństwo danych jest ab-
solutnym priorytetem. 

Powstająca infrastruktura 
otwiera drzwi do realizacji wy-
korzystujących fotonikę i tech-
nologie kwantowe usług badaw-
czych na potrzeby polskiego 
przemysłu. Ultraprecyzyjne 
pomiary, komunikacja światło-
wodowa, nowoczesne źródła 
światła, monitorowanie para-
metrów środowiskowych, de-
tekcja różnych substancji, m.in. 
w medycynie oraz przemyśle 
wydobywczym, konstrukcja 
wydajniejszych ogniw słonecz-
nych, laserowa mikroobróbka 
materiałów umożliwiająca np. 
produkcję miniaturowych im-
plantów medycznych, ale rów-
nież bezpieczeństwo sektora 
finansowego i wojska — to tylko 
niektóre z potencjalnych obsza-
rów zastosowań.

Joanna Laskowska

 adres projektu 
http://nlpqt.fuw.edu.pl/

Klucz do rozwoju sektora naukowego, 
przemysłowego i biznesowego



PATRONEM SEKCJI JEST CENTRUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Spółka Średzka Woda 
realizuje inwestycje, 
które ułatwiają 
mieszkańcom 
odprowadzanie ścieków 
oraz wód deszczowych.
Spółka ze Środy Śląskiej, spe-
cjalizująca się w zbiorowym za-
opatrywaniu w wodę oraz od-
prowadzaniu zanieczyszczeń, 
do tej pory skanalizowała już 
ponad 97 proc. gminy. Dzięki 
tak rozległym pracom inwesty-
cyjnym praktycznie wszyscy 
mieszkańcy mają możliwość 
korzystania z oczyszczalni na-
leżącej do Średzkiej Wody. 

— Wszystkie prowadzo-
ne przez nas działania wią-
żą się z ochroną środowiska 

i z wyglądem zewnętrznym 
miejscowości. Nasza firma po 
wykonaniu kanalizacji buduje 
bowiem nowe drogi — mówi 
Antoni Biszczak, prezes spółki 
Średzka Woda.

W tym roku rozpoczyna 
się następna inwestycja reali-
zowana przez Średzką Wodę 
— to kolejny element związa-
ny ze skanalizowaniem całej 
gminy. 

Budowa kanalizacji sanitar-
nej w Lipnicy oraz sieci kanali-
zacji sanitarnej biegnącej z tej 
miejscowości  do miejscowości 
Szczepanów rozpocznie się wio-
sną 2018 r. i potrwa do jesieni 
2019 r. Na początku stycznia 
2018 r. ogłoszony został przetarg 
na wykonanie prac. Inwestycje 
wesprze finansowo gmina.

— Szanse na pozyskanie unij-
nych pieniędzy zmalały już prak-
tycznie do zera ze względu na 
skanalizowane otoczenie w pra-
wie 100 proc. Bez wsparcia gmi-
ny byłoby nam ciężko. Musimy 
wspólnie z nią budować i myśleć 
o dokończeniu pozostałych pla-
nów z wykorzystaniem własnych
pieniędzy — zaznacza prezes.

Na projekt, który wkrót-
ce się rozpocznie, składa się: 
budowa kanalizacji sanitarnej 
tłoczonej, kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej, kanalizacji 
metodą przewiertu, kanałów 
bocznych, dwóch kompletnych 
przepompowni z zasilaniem 
energetycznym oraz odtworze-
nie nawierzchni. Równolegle 
rozpocznie się budowa kanali-
zacji deszczowej, którą zleciła 

gmina dzięki nawiązaniu rze-
telnej współpracy ze spółką ze 
Środy Śląskiej.

Po zakończeniu prac zwią-
zanych z najbliższą inwesty-
cją Średzka Woda zamierza 
kontynuować swoje działania, 
modernizując miejscowości: 
Ogrodnica i Pęczków.

— Skanalizowanie całej gmi-
ny nie oznacza, że przestanie-
my działać dla dobra  miesz-
kańców. Są nowe osiedla, nowe 
tereny inwestycyjne, nowe 
firmy. Trzeba doprowadzić do 
tych wszystkich miejsc kanali-
zację i wodę. To zadania, które 
zamierzamy dalej realizować 
niezależnie od wyników dal-
szych prac w gminie — mówi 
Antoni Biszczak.

Adrian Morel

Inwestycje z myślą o mieszkańcach

 NA TYM NIE KONIEC: Spółka Średzka Woda zaopatruje  
już w wodę i odbiera ścieki na terenie obejmującym już 97 proc.  
gminy Środa Śląska. Planuje jednak dalsze inwestycje.  [FOT. ARC]
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