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No04B+R
AkAdemickie

Słowo wstępu
Czwarty numer pisma „Akademickie B+R” jest wyjątkowy. Zgod-
nie z obietnicą, nie tylko piszemy o innowacyjności, ale sami 
staramy się nadążać za trendami w obszarze mediów. Od tego 
wydania jesteśmy dostępni w wersji na iPada, będąc tym samym 
pierwszym czasopismem popularnonaukowym w Polsce, które 
ukazuje się w takiej postaci. Równolegle oferujemy tradycyjny 
format PDF, który umożliwia pobranie pisma wprost ze strony 
internetowej. 
W numerze znajdziecie najświeższe informacje ze świata uczelni i 
gospodarki oraz tego, co dzieje się tam, gdzie się one spotykają. 
Pokazujemy, że polskie szkoły wyższe doskonale radzą sobie z 
wykorzystaniem środków unijnych, czego dowodem jest Wielko-
polskie Centrum Zaawansowanych Technologii, ale potra�ą z 
powodzeniem sięgać również po środki krajowe, jak w przypadku 
Śląskiego Centrum Nauki. Ponadto warto zastanowić się nad 
problemem „kurczenia się miast”, co jest przedmiotem projektu 
badawczego realizowanego przez Uniwersytet Śląski. Młodszym 
czytelnikom, którzy zastanawiają się nad wyborem studiów, 
polecam artykuł o kierunkach kształcących specjalistów tworzą-
cych gry komputerowe. To sektor, który rozwija się niezwykle 
dynamicznie i ma szanse stać się jedną ze specjalności polskiej 
gospodarki. Dla tych, którzy boją się pająków, cenna będzie 
lektura tekstu wyjaśniającego, jak pożyteczne to stworzenia. 
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NEWS

Regionalna Izba Gospodarcza realizuje projekt „Współpraca 
nauki i biznesu przyszłością Pomorza”. Celem projektu jest 
nawiązanie i rozwój 120 relacji współpracy między środowiskiem 
biznesu i nauki w okresie do grudnia 2012 roku.
Cel ten ma być osiągnięty m.in. poprzez:
• umożliwienie 96 pracownikom naukowym staży w 
przedsiębiorstwach
• umożliwienie 24 pracownikom przedsiębiorstw odbycia stażu 
w jednostkach naukowych
• nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej typu spin o�, spin out przez uczest-
ników szkoleń i doradztwa
• zwiększenie świadomości w zakresie korzyści płynących z 
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej
• promocje idei przedsiębiorczości akademickiej
 
W ramach projektu zostanie przeprowadzone anonimowe 
badanie ankietowe, które pozwoli odpowiedzieć m.in. na pyta-
nia:
• Jaki jest stan wiedzy oraz szanse i zagrożenia w tematyce 
komercjalizacji wiedzy
• Jaki jest faktyczny poziom zainteresowania przedsiębiorczością 
akademicką oraz ogólny poziom wiedzy w tej dziedzinie
W tym celu, za zgodą dziekanów UG, ankieterzy organizatorów 
badania pojawiliby się na wybranych wydziałach uczelni w lutym 
2011 roku. Badanie będzie anonimowe i wśród osób, które 
wyrażą na to zgodę. Uczelnia otrzyma raport z badań.
Projekt zyskał akceptację Prorektora ds. Rozwoju i Finansów UG, 
prof. Mirosława Krajewskiego
Kontakt do organizatorów badań – kontakt@innowrota.pl

Ponad 80 młodych naukowców z całej Europy spotkało się w 
dniach 22-26 czerwca w Collegium Polonicum UAM w Słubicach, 
by wymienić doświadczenia. Te spotkanie organizowane w cyklu 
dwuletnim od 2003 roku mają wyjątkowy charakter, bowiem 
inaczej niż w przypadku większości konferencji 
międzynarodowych, ich program tworzony jest wyłącznie przez 
młodych naukowców. Wyjątek stanowią trzy wykłady zapros-
zonych gości. W tym roku byli to prof. Krzysztof Bobrowski, dr 
Ivana Ivanović-Burmazović (Niemcy) oraz dr Bernd Abel 
(Niemcy). Konferencje służą młodemu pokoleniu chemików, 
fizyków i biologów zainteresowanych różnymi aspektami 
oddziaływania promieniowania (nisko i wysoko energetycznego) 
z materią. Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu oraz Uniwersytetu Erlangen-Nürnberg, które zorganizowały 
spotkanie, wskazują na symboliczne jego miejsce, tuż przy 
granicy polsko-niemieckiej, co podkreśla znaczenie 
międzynarodowej współpracy naukowej, zwłaszcza na poziomie 
młodej kadry naukowej. Jest to szczególnie istotne dla dok-
torantów i młodych adiunktów, bowiem pozwala nawiązać 
kontakty, dzięki którym odbywają zagraniczne staże i wyjeżdżają 
na kolejne konferencje.

W dniach 28-29 listopada 2011 roku w Instytucie Chemii Bioor-
ganicznej PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19 odbędzie się konfer-
encja naukowa „Misja chemo-, bio- i nanotechnologii w Wielko-
polskim Centrum Zaawansowanych Technologii – Materiały i 
Biomateriały”. Jej celem jest zapoznanie się z dorobkiem nau-
kowym i aktualnymi osiągnięciami w obszarze badawczym i 
technologicznym „Materiały i Biomateriały”. Wykłady plenarne 
wygłoszą: prof. Krzysztof Matyjaszewski, prof. Michael Giersig, 
prof. Tomasz Haertlé, prof. Marek Łoś, prof. Krzysztof 
Kurzydłowski. Udział w konferencji jest bezpłatny, termin 
rejestracji uczestników mija 16 października 2011.

Szkoła Młodego Chemika 2011 jest autorskim projektem eduka-
cyjnym Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału 
Chemicznego Politechniki Warszawskiej "KLATRAT" - realizowanym 
we współpracy z Chemicznym Kołem Naukowym "FLOGISTON", 
działającym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.
Szkoła Młodego Chemika to projekt skierowany do warszawskich 
licealistów, posiadających już podstawową wiedzę z zakresu 
chemii, ale jednocześnie zainteresowanych poszerzaniem swoich 
umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy 
podczas zajęć w prawdziwym laboratorium chemicznym.
Zajęcia odbywać się będą w weekendy (soboty i niedziele) w 
okresie 15 października - 27 listopada 2011. Wszystkie zajęcia 
prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów, 
studentów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki 
Warszawskiej w salach wykładowych i laboratoriach usytu-
owanych w budynkach dydaktycznych Wydziału Chemicznego 
Politechniki Warszawskiej (ul. Noakowskiego 3 i Koszykowa 75).

Współpraca 
nauki i biznesu przyszłością Pomorza

5. Europejska 
Konferencja Młodych Badaczy 

Konferencja
WCZT

Szkoła 
Młodego Chemika
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WYDARZENIA

…z Marią Skłodowską-Curie

„Researchers Night” powstała w 2005 roku z inicjatywy Komisji 
Europejskiej. Odbywa się raz do roku w krajach Unii Europejskiej 
– tegoroczna edycja w 320 miastach w 32 państwach Europy. 
Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stwo-
rzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań, a 
wszystko to w atmosferze zabawy. Noc Naukowców jest częścią 
ogólnoeuropejskiej imprezy, odbywającej się w ostatni piątek 
września w całej Europie od 2005 roku. Tegoroczny projekt Noc 
Naukowców w Wielkopolsce był kontynuacją projektów  z czte-
rech poprzednich lat, które odniosły ogromny sukces. Noc 
Naukowców stała się ważnym elementem promowania wizerun-
ku naukowców Poznania. Dlatego też  poznaniacy z niecierpliwo-
ścią czekali na kolejną edycję imprezy.

Chemia Open Air, czyli zaaranżowana na specjal-
nej scenie krainę lodu i wulkanów to pokaz, przy-
gotowany na cześć polskiej chemiczki, laureatki 
dwóch nagród Nobla. Koordynatorem piątej 
edycji Nocy Naukowców w Poznaniu w roku 
Marie Skłodowskiej-Curie była Politechnika Po-
znańska. Na bezpośredni kontakt z nauką w nocy 
zdecydowało się w tym roku kilkadziesiąt tysięcy 
osób. 
Foto: Mariusz Forecki
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WYDARZENIA

W Poznaniu „Noc Naukowców” odbywała się po raz piąty. W tym 
roku 23. września  impreza gościła na Politechnice Poznańskiej, 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu i Poznańskim Centrum Komputero-
wo-Sieciowym. 
Noc Naukowców jest wydarzeniem o charakterze dydaktycznym, 
a zarazem rozrywkowym, gdzie naukowcy mają bezpośredni 
kontakt ze społecznością.  Na tę jedną noc stali się aktorami, 
showmanami, przewodnikami. Zaprosili publiczność do swoich 
laboratoriów, pokażą jak fascynująca może być praca naukowca. 
Interaktywny charakter wydarzenia, który sprawia, że publiczność 
może wcielać się w naukowców i pod kierunkiem fachowców 
przeprowadzać naukowe eksperymenty znacząco wpływa na 
wizerunek naukowca i stopniowo pozwala zmieniać stereotypy. 
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WYDARZENIA

Fizyka Aero Show, z unoszącymi się przedmiotami,  Laboratorium 
Zimna dla miłośników ekstremalnych temperatur, Festiwal 
Wysokich Napięć, pokaz mody, w wykonaniu studentek architek-
tury i warsztaty szalonego chemika. 
Atrakcją przygotowaną przez Poznańskie Centrum Superkompute-
rowo-Sieciowe była możliwość obejrzenia od środka wozu telewi-
zyjny realizującego transmisję w technologii HD, wcielić się w rolę 
realizatora programu i obliczyć zużycie prądu. 

Co ciekawe, bardzo liczną grupą odwiedzających nie są licealiści, 
wybierający w niedługim czasie swój przyszły zawód co młodsze 
dzieci, nawet przedszkolne, z zapartym tchem oglądające z 
rodzicami przeprowadzane eksperymenty. Po udziale w Nocy 
Naukowców wszystkie dzieci chcą być już nie strażakami, poli-
cjantami, tylko naukowcami wynika z ankiety przeprowadzanej 
wśród uczestników wszystkich edycji. 
Na Politechnice dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz 
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WYDARZENIA

Marka Nocy Naukowców
w Poznaniu jest rozpoznawalna, a rosnącego z roku na rok udzia-
łu w imprezie widać, że zabawa w naukowca jest ciekawa. Jak 
powiedział Albert Einstein: „Wyobraźnia jest ważniejsza od 
wiedzy” dlatego dajemy szansę mieszkańcom Wielkopolski 
rozwijać zarówno wyobraźnię jak i wiedzę. 
Co roku staramy się coś ulepszyć lub poprawić, dbamy o to aby 
każdy odwiedzający znalazł dla siebie coś ciekawego – deklarują 
organizatorzy. W programie, przy tworzeniu którego bierze udział 
wielu naukowców, rokrocznie znajduje się coś nowego. Poznań-
scy naukowcy uczcili rok Marie Skłodowskiej-Curie – jej postać 
widniała na plakatach tegorocznej imprezy, odbył się plenerowy 
pokaz chemiczny, zorganizowano konkurs na przebranie, kon-
kurs na plakat z podobizną Skłodowskiej – Curie oraz quizy 
wiedzy o noblistce.

Więcej o nocy naukowców na stronie www.nocnaukowcow.pl
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INFORMACJE

Nauka 
na „wyspie kultury”

Pomysł stworzenia Centrum Nauki w Katowicach 
nabiera coraz bardziej wyraźnych kształtów. 
Członkowie zarejestrowanego Towarzystwa chcą 
czerpać z doświadczenia warszawskiego Cen-
trum Nauki Kopernik.

mamy! – przekonywał Michał Luty, zastępca prezydenta 
Katowic.
Na realizację planowanego projektu potrzeba pół miliarda 
złotych. Prezes Towarzystwa na Rzecz Budowy Centrum 
Nauki Skłodowska-Curie prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna 
zapewnia, że w sytuacji kryzysu ekonomicznego 
pomysłodawcy nie sięgną do kieszeni podatnika, ale raczej 
podejmą starania o środki unijne. Członkowie Towarzystwa 
mają nadzieję, że Centrum Nauki w Katowicach zostanie 
otwarte w 2016 roku.
Centra naukowe, nazywane również eksploratoriami, to 
miejsca, w których każdy może sam odkrywać tajemnice 
natury. Jedno z pierwszych powstało w 1969 r. w San 
Francisco. W Europie do najpopularniejszych należą: Pałac 
Odkryć w Paryżu, Dasa w Dortmundzie, Muzeum 
Niemieckie w Monachium, Cosmocaixa w Barcelonie, 
Technorama w Winterthur.
W warszawskim Centrum Nauki „Kopernik” zwiedzający 
mogą korzystać z takich eksponatów, jak: siatka perspekty-
wiczna służąca do rysowania brył, puzzle matematyczne, 
łoże fakira, wehikuł czasu, fotoplastykon, wahadło 
Foucaulta, latający dywan. Ponadto można doświadczyć 
trzęsienia ziemi, zobaczyć spektakl „Robot na scenie”. Zain-
teresowanie wzbudza również Elektrybałt, czyli elektroni-
czny poeta, postać wymyślona przez Lema.

Jolanta Kubik

Centrum Nauki Skłodowska-Curie Katowickie Towarzystwo na 
Rzecz Budowy zostało zarejestrowane 28 marca. Złożyło już 
wniosek o członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Centrów 
Nauki i Muzeów Przyrodniczych (ESCITE), które skupia 400 insty-
tucji z 50-ciu krajów. Podjęto także wstępne rozmowy w sprawie 
lokalizacji. – Dla nas miejsce jest kwestią drugorzędną. 
Najważniejsza jest realizacja tego przedsięwzięcia. Oprócz dwóch 
lokalizacji w Katowicach na terenie dawnej kopalni „Katowice”, 
czyli na „wyspie kultury”, od chwili, kiedy zrodził się pomysł na 
Centrum rozważana jest także lokalizacja w pobliżu Planetarium 
Śląskiego na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku 
im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie – mówi JM Rektor UŚ prof. 
zw. dr hab. Wiesław Banyś. Do czerwca ma zostać powołana Rada 
Programowa, która ogłosi konkurs na projekt Centrum Nauki 
najprawdopodobniej pod koniec roku kalendarzowego.
Jan Kubec, architekt, autor projektu budynku Centrum Nauki 
Kopernik, zwraca uwagę, że centra nauki to miejsca odwie-
dzane chętniej niż tradycyjne muzea. Przekonuje również do 
wykorzystywania do tego typu projektów terenów 
poprzemysłowych, wymagających rewitalizacji.
O tym, że śląska społeczność akademicka jest przygotowana do 
realizacji takiego przedsięwzięcia, przekonywał podczas konfer-
encji prasowej 7 kwietnia prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, kierownik 
Zakładu Bio�zyki i Fizyki Molekularnej UŚ. – Mamy 20 lat 
doświadczenia w organizowaniu wystaw nauki. Co roku we 
wrześniu �zycy przygotowują pokazy dla uczniów, które cieszą 
się niezmienną popularnością. Chcemy to doświadczenie 
zmody�kować i wyjść do szerszego kręgu odbiorców. Myślę, że 
będziemy mieli dwukrotnie większą frekwencję niż warszawskie 
Centrum – mówi prof. Jerzy Zioło.
– Czas najwyższy, aby region miał centrum nauki, w którym 
wiedza byłaby przekazywana w sposób przystępny – podkreśla 
rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.
– Mamy w Katowicach wspaniałych naukowców, specjalistów 
w najnowszych dziedzinach, którzy są mało znani. Pokażmy, co 

O harmonogramie działań związanych z budową Centrum Nauki w Katow-
icach podczas konferencji prasowej 7 kwietnia mówili: prof. zw. dr hab. Jerzy 
Zioło, dr Jerzy Jarosz, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, rektor UŚ prof. zw. dr 
hab. Wiesław Banyś, prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer, dr Jan 
Kubec – architekt, Michał Luty – zastępca prezydenta Katowic
Foto: Izabela Staszewska

Artykuł ukazał się w kwietniowym numerze "Gazety UŚ”
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METODY BADAWCZE 

Idealny 
obraz wnętrza

Lekarze od zawsze chcieli zajrzeć do środka orga-
nizmu – wtedy znacznie łatwiej nazwać i leczyć 
wiele urazów, zaburzeń czy chorób. Pierwszy 
przełom przyniosło zastosowanie promieni X 
przez pioniera obrazowania medycznego Wilhel-
ma Röntgena.

życzenia. Tym wadom ma zaradzić wynalazek prof. Pawła 
Moskala rozwijany na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informa-
tyki Stosowanej UJ. Dzięki zastosowaniu nowych 
materiałów, którymi są pewne polimery organiczne 
(przypominające popularne „pleksi”), koszt tomografu uda 
się znacznie ograniczyć. Co więcej, ulepszone metody 
analizy sygnału poprawią rozdzielczość i pozwolą na 
zmniejszenie dawki promieniotwórczego znacznika. Nowe 
podejście pozwoli również na zbudowanie większych 
urządzeń dających możliwość obserwacji całego ciała 
pacjenta. Wszystko to wpłynie na zwiększoną dostępność 
PET dla pacjentów i rozszerzy zakres stosowania tej metody.
W połowie maja 2011 opisana technologia była prezen-
towana przez CITTRU podczas konferencji EuroMedtech – 
jednej z głównych europejskich imprez poświęconych 
nowym urządzeniom i technologiom medycznym. Podczas 
targów udało się nawiązać kontakt z kilkoma partnerami 
przemysłowymi, w tym liderem w branży – �rmą Philips. 
Poprzez promocję wynalazku oraz kontakty z przemysłem 
CITTRU poszukuje �rm i inwestorów zainteresowanych 
rozwojem technologii, którzy mogą pomóc w zbudowaniu 
prototypu i wprowadzeniu nowych tomografów na rynek. 
Dzięki funduszom strukturalnym UE uzyskano również o 
ochronę patentową wynalazku w Polsce i za granicą.

Cząstki elementarne w użyciu
Mija już 110 lat od kiedy Röntgen otrzymał Nagrodę Nobla. Przez 
ten czas sposoby widzenia wnętrza ciała rozwinęły się i 
przyczyniły do ogromnego postępu medycyny. Jedną z 
najbardziej zaawansowanych technologicznie metod jest dziś 
pozytonowa tomogra�a emisyjna (ang. Positron Emission 
Tomography, w skrócie PET). Działa ona zupełnie inaczej niż 
znane wszystkim prześwietlenia rentgenowskie. PET opiera się na 
zjawiskach ze świata cząstek elementarnych i stanowi niezwykle 
czułe narzędzie dla lekarzy, znajdujące zastosowania od badań 
mózgu do poszukiwania przerzutów nowotworowych.
Aby zobrazować tkanki metodą PET, czyli np. obserwować 
aktywność mózgu czy śledzić wyniki leczenia, do organizmu 
pacjenta wprowadzony zostaje znacznik, czyli nieszkodliwa 
substancja zawierającą atomy promieniotwórczego izotopu. 
Ulegają one stopniowemu rozpadowi (zwanemu beta plus), 
podczas którego pojawia się cząstka zwana pozytonem. Jest to 
antyelektron, czyli cząstka, która w przeciwieństwie do elektronu 
posiada ładunek dodatni. Cząstki (materia) po zetknięciu z 
antycząstkami (antymaterią) znikają, a w miejsce ich masy 
pojawia się energia; jest to proces zwany anihilacją. Antyelektron 
wytworzony podczas rozpadu beta plus niemal natychmiast 
napotyka na swej drodze elektron (składnik „zwykłej” materii, 
czyli komórek pacjenta), a w wyniku ich anihilacji powstaje 
„błysk” energii zwany kwantem gamma. Takie „błyski” wysyłane są 
z miejsca anihilacji dokładnie w przeciwne strony, czyli pod 
kątem 180 stopni. Dzięki temu po zaobserwowaniu kwantów 
gamma przez dwa leżące naprzeciw siebie detektory można 
zlokalizować promieniotwórczy izotop w ciele pacjenta. Stąd już 
tylko krok do wykreślenia trójwymiarowego obrazu organizmu – 
pokonujemy go dzięki elektronice.

PET udoskonalony
Niestety, opisana metoda nie jest wolna od ograniczeń. Obecnie 
stosowane systemy detekcji kwantów gamma opierają się na 
użyciu drogich kryształów substancji nieorganicznych. Z tego 
względu urządzenia (tomografy) PET są bardzo drogie, a ich 
rozmiar – ograniczony; nie mieści się w nich cały pacjent, a 
obrazowanie trzeba przeprowadzać „na raty”. Ponadto 
rozdzielczość uzyskanych zdjęć również pozostawia wiele do 

Rys. Model wyglądu tworzonego 
na UJ nowego urządzenia PET. 
(rys. Agnieszka Golenia)

Tekst pochodzi z czasopisma NIMB wydawanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. O NIMBie i innych 
aktywnościach CITTRU czytaj na: www.cittru.uj.edu.pl lub pro�lu www.facebook.com/nimb.cittru.
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Poznań 
stolicą nowoczesnych technologii

B+R: Czy WCZT jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 
zgłaszane przez gospodarkę?
Przedsięwzięcie polegające na budowie i wyposażeniu Wielko-
polskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu 
realizowane jest na podstawie umowy 
zawartej 15 września 2009 roku (aneks 25.02.2011 r.) w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i 
współ�nansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. WCZT jest projektem inwestycyjnym środowiska naukowego 
miasta Poznania. Idea jego utworzenia wpisuje się doskonale w 
strategię innowacyjnego rozwoju gospodarczego Wielkopolski. 
Właśnie w diagnozie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopol-
ski opracowanej z inicjatywy Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Fundacji UAM, wykazano ponadprzeciętny 
potencjał badawczo–rozwojowy ośrodka poznańskiego. Jako 
multidyscyplinarne centrum badawcze o charakterze europejskim, 
jego działalność wywierać będzie istotny wpływ na otoczenie 
gospodarcze w naszym kraju, stanowiąc istotny element w 
budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. 
Koncepcja stworzenia multidyscyplinarnego ośrodka WCZT 
Poznań – Materiały i Biomateriały osadzona w realiach regionu 
jest ogromną szansą wyzwolenia jego potencjału dla dobra 
miasta, regionu i kraju. Nowa infrastruktura projektu spełnia 
najważniejsze wyznaczniki gospodarki opartej na wiedzy oraz 
jest ukierunkowana jest na obowiązujące w Polsce priorytety 
badawcze. Nowa infrastruktura B+R została tak zaprojektowana, 
aby także odpowiadała najważniejszym programom 
skierowanym na �nansowanie badań w zakresie: bio, info, 
techno, wskazanym jako przyszłe kierunki rozwoju polskiej nauki 
i techniki. 

B+R: Kto wchodzi w skład Konsorcjum WCZT, które tworzy 
ośrodek?
Konsorcjum tworzą: Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
(koordynator), Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Poznańska, 
Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Instytut 

Już wkrótce Poznań stanie się jednym z wiodą-
cych ośrodków naukowych zajmujących się na-
ukami ścisłymi, przyrodniczymi i technicznymi. 
Kosztem 63 mln euro, do 2013 roku powstanie 
tu Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych 
Technologii. O szczegółach opowiada dr Tomasz 
Pędziński, Koordynator ds. infrastruktury badaw-
czej projektu (Wydział Chemii UAM). 

Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, 
Instytut Genetyki Roślin PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN, 
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Poznański 
Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Jest ono dobrą 
ilustracją zdolności do współpracy w ramach branżowego 
środowiska naukowego. W sytuacji wymuszonego zwrotu 
środowiska naukowego (poprzez działania polityczne oraz 
�nansowe na różnych szczeblach – regionu, kraju i UE) w 
kierunku gospodarki (zarówno regionalnej jak i globalnej) 
powstaje na poziomie regionów konieczność koncentracji sił i 
środków na wiodących dyscyplinach istotnych dla innowacyj-
nego wzrostu gospodarczego. 

B+R: Co złoży się na Centrum?
WCZT - Materiały i Biomateriały zlokalizowane będzie w 
Poznaniu na Kampusie UAM na Morasku. Inwestycja prze-
widuje budowę i wyposażenie czterech budynków: Centrum 
Technologii Biomedycznej (A) wraz ze Zwierzętarnią (A2), 
Centrum Biotechnologii Przemysłowej (A) wraz ze Szklarnią 
(A1), Centrum Technologii Chemicznych oraz Nanotechnologii 
(B) i Centrum Badań Materiałowych wraz z Regionalnym 
Laboratorium Aparatury Unikatowej (C). Laboratorium to 
będzie dysponowało wysoko wyspecjalizowaną aparaturą do 
dyspozycji środowiska naukowego oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw. Centra te będą połączone z Zapleczem 
Naukowo-Technicznym (D) zapewniającym sprawną logistykę, 
w skład którego wejdzie również Centrum Transferu Technolo-
gii. Specjalistyczne laboratoria WCZT wykorzystywane będą 
do syntez odpowiednich materiałów, opracowania nanotech-
nologii i biotechnologii, a także do badań inter- i multidyscy-
plinarnych z takich dziedzin nauki jak: bio�zyka i biochemia, 
�zyka medyczna, inżynieria materiałowa. Istotne jest, aby na 
tym terenie zapewnić najnowszą infrastrukturę dla potrzeb 
badań multidyscyplinarnych, która może być w pełni 
wykorzystywana właśnie przez specjalistów z różnych dziedzin 
nauki. 
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B+R:  Czy powstanie centrum ułatwi komercjalizacje badan? 
Misją tak skonstruowanego multidyscyplinarnego centrum jest 
realizacja dużych projektów naukowo-badawczych i badawczo-
rozwojowych zarówno we współpracy w ramach platform tech-
nologicznych i programów ramowych UE, jak i przede wszystkim 
realizacja programów strategicznych koordynowanych i 
zarządzanych przez powołane Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju (NCBiR). Przewiduje się, że w Centrum znajdzie pracę 
ponad dwustu pracowników badawczych zatrudnionych na 
etatach kontraktowych, a pochodzących z grona najzdol-
niejszych absolwentów studiów doktoranckich i pracowników 
naukowych, przede wszystkim poznańskich uczelni i instytutów 
naukowych, a także specjalistów z innych krajów europejskich. 
WCZT stwarza więc ogromną szansę w szczególności dla młodej i 
średniej generacji polskich naukowców, którzy znajdą warunki 
pracy w Poznaniu umożliwiające osiągnięcia w skali światowej. 
WCZT będzie współpracować z ośrodkami badawczo-
rozwojowymi polskich i europejskich koncernów, ale kluczową 
rolę w transferze i komercjalizacji technologii powinien spełniać 
zlokalizowany w jego pobliżu Poznański Park Naukowo-
Technologiczny Fundacji UAM wraz z zespołem Inkubatorów dla 
innowacyjnych �rm typu spin-o� - koniecznego ogniwa dla 
efektywnego transferu technologii nowych materiałów do 
praktyki, w szczególności do parków 
technologiczno–przemysłowych oraz dla przemysłu typu high-
tech.

B+R: Co będzie specjalnością, wiodącym kierunkiem badan?
WCZT będzie się koncentrować na syntezie i technologii nowych 
materiałów i biomateriałów i ich zastosowaniu dla dobra 
człowieka korzystając z wyników badawczych z obszaru chemii, 
�zyki, biologii, medycyny nanotechnologii i biotechnologii. 
Głównym celem WCZT jest stworzenie w Poznaniu multidyscy-
plinarnego ośrodka grupującego najlepszych specjalistów z nauk 
ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanego na 
nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastoso-
waniach. Integracja całego środowiska pozwoli na stworzenie 
ośrodka badawczo– technologicznego o wysokiej randze 
międzynarodowej z perspektywą utworzenia w Poznaniu 
Międzynarodowego Instytutu Technologicznego. Istotą multi-
dyscyplinarnych działań tego ośrodka będzie opracowanie 
oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemi-
kaliów (tzw. �ne chemicals), a także nowej generacji bio- i nano- 
materiałów oraz ich prekursorów, a następnie opracowanie 
zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z 
przeznaczeniem m.in. dla optoelektroniki, medycyny, rolnictwa 
oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki. Celem tych 
badań jest również stworzenie podstaw technologicznych dla 
szeregu zastosowań chemii bioorganicznej, biologii molekularnej 
i biotechnologii w szeroko pojętej ochronie zdrowia (tj. moleku-
larnej i komórkowej terapii i diagnostyce medycznej), a także dla 

zastosowań agrotechnicznych i w przemyśle spożywczym (testy 
DNA w uprawie roślin i hodowli zwierząt, dodatki do żywności i 
pasz, biodegradowalne opakowania, itp.).

B+R: Jak na działalności WCZT skorzystają uczelnie 
zaangażowane w projekt?
Pomimo iż jedynym bene�cjentem projektu jest Uniwersytet 
Adama Mickiewicza (przeznaczając również grunty pod 
inwestycję), co jednoznacznie rzutuje na obecną strukturę 
własności, to multidyscyplinarny charakter projektu, bazujący na 
potencjale naukowym regionu i skupieniu najwybitniejszych 
przedstawicieli środowiska naukowego z regionu w jednej insty-
tucji, sugeruje formalne wyodrębnienie WCZT ze struktury Uniwer-
sytetu. Przekształcenie Konsorcjum WCZT w niezależny podmiot 
zapewniłoby m. in.: przejrzyste zasady nadzoru i zarządzania, 
przejrzystą strukturę właścicielską z możliwością udziału wspól-
ników z grona podmiotów publicznych, zapewniając 
równocześnie możliwość uzyskania statusu jednostki naukowej (z 
możliwością kategoryzacji). Międzynarodowy charakter badawczy 
Konsorcjum WCZT doprowadzić powinien docelowo do powstania 
multidyscyplinarnego, międzynarodowego instytutu naukowo-
technologicznego. 
Utworzenie niezależnego podmiotu na bazie nowej infrastruk-
tury, wyposażonego w unikatową aparaturę badawczą oraz 
zaplecza kadrowego o wysokich kwali�kacjach wydaje się być 
konieczne w celu realizacji założonych celów. Rozszerzy to 
również możliwości umacniania pozycji nowego ośrodka, który 
będzie mógł z powodzeniem konkurować na szczeblu 
międzynarodowym. Podkreślić należy, iż WCZT jest konsorcjum 
otwartym na udział innych uczelni i instytutów naukowych i 
badawczo–rozwojowych z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych 
i technicznych, reprezentujących wysoki poziom badań w 
obszarze syntez i technologii materiałów i biomateriałów, 
których zastosowanie będzie podstawą realizacji wyzwań zde�-
niowanych dla nauki w Programie Operacyjnym „Innowacyjna 
Gospodarka”. Jak mówi prof. Bogdan Marciniec, pomysłodawca 
budowy Centrum oraz przewodniczący Komitetu Organizacyj-
nego WCZT, tak zaprojektowana „nauka przyszłości” ma wreszcie 
ogromne szanse realizować swoją misję na światowym poziomie 
w oparciu o najnowsze technologie z dziedzin kluczowych dla 
wspierania zrównoważonego rozwoju regionu i kraju. 

Kontakt:
Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego WCZT
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Zaawansowanych Technologii
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel.: (+48) 61 829 1366, 61 829 1494, 61 829 1409
fax: (+48) 61 829 1508
Bogdan.Marciniec@amu.edu.pl
o�ce@wcat.poznan.pl
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Zagłada  
miast?

W województwie śląskim coraz więcej miast 
zmaga się z problemami przemian demogra-
ficznych i ekonomicznych. Jak radzą sobie 
włodarze i mieszkańcy w dynamicznie zmie-
niającej się rzeczywistości sprawdzili naukow-
cy z Wydziału Nauk o Ziemi.

nawet jeśli tego nie zauważamy. Potwierdziły to liczne badania, 
na czele z projektem badawczym „Shrink Smart” prowadzonym 
przez pracowników naukowych europejskich uczelni. Badacze z 
Katedry Geogra�i Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach także mają swój wkład w rozwój projektu. Badania 
przeprowadzone w województwie śląskim przez prof. zw. dr. hab. 
Jerzego Runge, dr. Roberta Krzyszto�ka (kierownik projektu) z 
Zakładu Gospodarki Przestrzennej i dr Iwonę Kantor-Pietragę z 
Zakładu Geogra�i Społecznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Śląskiego stanowią rzetelne i wnikliwe spojrzenie na to 
zjawisko na terenach konurbacji katowickiej, ale ich wyniki mają 
także przełożenie na sytuację wielu innych skupisk miejskich na 
terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Sporządzony przez nich 
raport w wielu miejscach zaskakuje i daje do myślenia nawet 
osobom, które na co dzień nie prowadzą dywagacji nad zagad-
nieniem regresu i „kurczenia się” (pojęcie określane fachowo jako 
shrinkage) miast.

Raport bez złudzeń
Już na początku raport nie pozostawia nam złudzeń co do 
obecności zjawiska na terenie konurbacji katowickiej: 17% – o 
tyle spadła liczba jej mieszkańców w latach 1990–2007. 
Przemawiając liczbami – z 2 milionów 311 tysięcy populacja 
spadła do 1 miliona 978 tysięcy. To znaczy, że w tym okresie 
ubyło aż 333 tysiące mieszkańców. Jest to zastraszające tempo 
„kurczenia się” skupiska miejskiego, statystycznie największe w 
środkowej i wschodniej Europie. Ten wynik może szokować, 
zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż mówimy o 
największej konurbacji nie tylko w Polsce, ale i w tej części konty-
nentu.

Miasta, które znikają
Są na świecie miasta, których liczba mieszkańców systematycznie 
maleje, prowadząc je do wejścia w ekonomiczną i socjalną 
depresję, czasami nieodwracalną. Spadek populacji w niektórych 
ośrodkach miejskich nie jest oczywiście niczym niezwykłym – 
zjawisko to można odnotować od początków cywilizacji, kiedy to 
skupiska ludzkie zaczęły tworzyć miasta. Zarazy, lokalne i 
globalne kon�ikty, wyczerpanie się pobliskich surowców mineral-
nych, kryzysy ekonomiczne, rosnące bezrobocie, migracje, 
katastrofy ekologiczne – wszystko to potra�ło w drastyczny 
sposób obniżyć populację miasta, a nawet sprawić, że formalnie 
przestawało istnieć – czy istnieje osoba, która nigdy nie słyszała o 
amerykańskich miastach-widmach z okresu gorączki złota? 
Miasta się wyludniały i było to traktowane jako naturalne 
zjawisko, ale cywilizacyjny boom ostatnich kilkudziesięciu lat 
sprawił, że wielu z nas zapomniało o tym zjawisku. Co więcej – 
zapewne wiele osób by je zakwestionowało, spojrzałoby na ulice 
pełne samochodów oraz tłumy ludzi na przejściach dla pieszych, i 
na tej podstawie powiedziało, iż w XXI w. niż demogra�czny nie 
ma prawa bytu. Nic bardziej mylnego – miasta się wyludniają, 
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Wina transformacji
Raport badawczy dokładnie wyjaśnia przyczyny zaistniałego 
problemu, prezentując go w głównej mierze na przykładach 
dwóch miast, których dotknął on w znaczącym stopniu – Bytomia 
i Sosnowca. Zestawienie obu miast jest nieprzypadkowe. Początki 
Bytomia sięgają średniowiecza, podczas gdy Sosnowiec to 
prawdziwe miasto XX w. Różnice na tym się nie kończą, 
podkreślić należy jeszcze odmienności w wewnętrznej ekonomii 
oraz polityce miast. Mimo to po II wojnie światowej dokonano 
pewnego zespolenia ich w jeden modelowo socjalistyczny 
monolit. Raport właśnie tu dostrzega zalążki kryzysu, już widoc-
zne w latach 70-tych, który jednak rozpętał się na dobre pod 
koniec lat 80-tych, kiedy ten monolit pękł wraz z systemem 
politycznym, który go stabilizował i napędzał. W latach 90-tych 
oba miasta skierowały swoje drogi rozwoju w całkiem odmienne 
strony, a jednak łączy je problem kryzysu demogra�cznego. 
Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy w większości 
miast jest wysoki poziom bezrobocia – w tym przypadku jest 
inaczej. Badania ukazują, że problem osób niezatrudnionych w 
Bytomiu oraz Sosnowcu nie jest wcale większy, niż w innych 
częściach kraju. Gdzie więc znajduje się korzeń niżu demogra�cz-
nego? Według raportu jest nim transformacja ekonomiczna, 
jakiej poddano większość miast przemysłowych, które dawniej 
znajdowały się po czerwonej stronie żelaznej kurtyny. 
Prywatyzacja, powrót do systemu wolnego rynku, ponowne 
odkrycie problemu bezrobocia, a przede wszystkim zmiana 
modelu inwestycji miejskich – to wszystko doprowadziło do niżu 
demogra�cznego w większych konurbacjach. Lata 90-te 
rozpoczęły się dla konurbacji katowickiej depresją gospodarczą. 
Szczególnie na ekonomii miast odbiło się zamknięcie kolejnych 
kopalń. Znów skalę zjawiska najlepiej oddają statystyki: w 1988 r. 
w górnictwie zatrudnione było aż 50% mieszkańców konurbacji 
katowickiej, podczas gdy obecnie ten odsetek wynosi „zaledwie” 
12%. A to tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej, 
podobny kryzys dotknął pozostałe gałęzie przemysłu: na 
przykład przemysł odzieżowy uległ niemal całkowitemu 
załamaniu. Dla potwierdzenia tego faktu wystarczy przytoczyć 
sytuację sosnowieckich fabryk odzieżowych. Jeszcze w 1988 r. 
istniały trzy zakłady, zatrudniające ponad 1000 pracowników. W 

latach 90-tych wszystkie uległy zamknięciu. Pozytywnym aspe-
ktem zmian było utworzenie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, która zdynamizowała rozwój gospodarczy 
regionu. Dodatkowo sektor przemysłowy został uzupełniony 
branżą usługową, co w wielu przypadkach powstrzymało prob-
lem ekonomicznej degradacji konurbacji. Niestety – to, co dla 
jednych miast było błogosławieństwem, przyczyniło się do 
dalszej depopulacji pozostałych. Najlepszym przykładem jest tu 
Bytom nieznajdujący się w Katowickiej SSE, nie jest obecnie w 
stanie konkurować z miejscowościami przez nią objętymi.

Bytom i Sosnowiec – „kurczące się” miasta
Nie bez znaczenia przy rozpatrywaniu problemu „kurczenia się” 
miast jest też ich reputacja, duża część miast śląskich znajduje 
się wysoko w rankingu najbardziej odpychających miast Polski. 
Bytom i Sosnowiec piastują wysokie lokaty na tej niechlubnej 
liście. Nie dziwi więc fakt, że ludzie przeprowadzają się do miast, 
bardziej spełniających ich wizję idealnego miejsca do życia. 
Wielu ludzi za takie właśnie uznaje stosunkowo blisko położony 
Kraków lub inne większe miasta takie jak Warszawa, lub 
Wrocław, co wywołuje migrację na wielką skalę. Szczególnie 
problematyczne jest tu przesiedlanie się osób młodych, 
wykształconych oraz wyspecjalizowanych, ich odpływ negaty-
wnie wpływa na zarządzanie regionem oraz strukturę społeczną, 
co tylko motywuje kolejnych ludzi do opuszczenia swoich miejsc 
zamieszkania. Często jednak nie mają wyboru, nie znajdując w 
konurbacji katowickiej pracy będącej w zgodzie z ich 
wykształceniem, ambicjami czy oczekiwaniami �nansowymi. W 
ostatnich latach odnotowano także duży spadek pracowników 
wyspecjalizowanych. Stał się on szczególnie widoczny w chwili, 
gdy otwarły się dla nich rynki pracy krajów Europy Zachodniej, 
po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej. Choć 
spowodowało to spadek poziomu bezrobocia, nie poprawiło to 
perspektyw dla regionu. Spadek liczby osób młodych i 
pracujących prowadzi do kolejnego problemu – grupą najmniej 
migrującą są osoby już nieaktywne zawodowo, emeryci i 
renciści. Stosunek ich liczby do liczby osób pracujących 
wywołuje w pełni uzasadnione obawy, odnośnie przyszłości 
funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.
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URBANIZACJA

wnych aspektach zwrócić uwagę na niezły rozwój i stan technic-
zny infrastruktury drogowej regionu.

Co po przemyśle?
Walka o zahamowanie odpływu populacji Bytomia i Sosnowca 
wciąż trwa i dla tego drugiego miasta może istnieć szczęśliwe 
zakończenie – w ciągu ostatnich lat, dzięki polityce władz miasta 
i nowym inwestycjom problem stracił na sile. Nie bez znaczenia 
jest tu odpowiednie spożytkowanie funduszy przyznanych przez 
Unię Europejską oraz przynależność do wspomnianej wcześniej 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Znajdujący się poza 
nią Bytom pozbawiony jest środków do ustabilizowania sytuacji 
odpływu mieszkańców i nic nie wskazuje na to, aby problem 
został rozwiązany w najbliższym czasie. Czy stanie się on 
współczesnym miastem-widmem? To raczej wątpliwe, mimo 
wszystko miasto nie zostało całkowicie zahamowane w swoim 
rozwoju. Grozi mu jednak jeszcze większa marginalizacja region-
alna i społeczna. Powszechnie wiadomym faktem jest bowiem 
wpływ inwestycji i rozwoju miasta, na jego strukturę społeczną i 
poziom życia mieszkańców.
Zarysowana w projekcie badawczym historia demogra�i 
Sosnowca i Bytomia jest przykładem na to, w jakiej sytuacji 
znalazły się setki innych miast przemysłowych i 
poprzemy¬słowych, które po przemianie systemowej musiały 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości, odnotowując wyraźny i w 
wielu przypadkach ciągle trwający spadek liczby mieszkańców. 
Są też dwoma całkiem różnymi przykładami na to, jak mogą się 
potoczyć losy takich miast. Badania naukowe na ten temat, poza 
rzuceniu nowego światła na problem, są także wnikliwą analizą 
możliwości rozwiązania go, a wysnute z nich wnioski mogą 
pomóc w planowaniu działań polityki lokalnej regionu i 
określania nowych jej celów, by powstrzymać niebezpieczny w 
skutkach spadek populacji konurbacji katowickiej. Miejmy 
nadzieję, że dojdzie do tego w najbliższej przyszłości.

Maciej Mielus

Teren zdegradowany
Nieatrakcyjność konurbacji katowickiej jest ściśle związana z 
kwestią zanieczyszczeń. Uprzemysłowienie miast doprowadziło 
do emisji szkodliwych pyłów, siarki oraz metali ciężkich do powi-
etrza oraz skażenia wody na wielką skalę. Do tego dochodzą 
ogromne połacie ziemi, niezdatne do użytku ze względu na 
szkody górnicze. Należy jednak zauważyć, że wraz z 
restrukturalizacją przemysłu, kwestia ochrony środowiska uległa 
wyraźnej poprawie. Niestety, dekady destrukcyjnego 
użytkowania natury pozostawiły na niej trwałe i nieodwracalne 
piętno. Wywołuje to negatywne wrażenie na potencjalnych 
migrantach oraz, co chyba ważniejsze, na inwestorach, szczegól-
nie zagranicznych. W najgorszej sytuacji jest tu ponownie Bytom 
– poza opisanymi wcześniej problemami, liczne szkody zostały 
wywołane przez wstrząsy sejsmiczne oraz podtopienia. Władze 
miast czynnie podejmują próby rewitalizacji zdegradowanych 
terenów, głównie poprzez zalesianie nieużytków, jednak jest to 
czasochłonny i często na dłuższą metę nie przynoszący efektów 
proces.
Pozornie mniej znacząca w porównaniu z powyższymi jest kwes-
tia hałasu, głównie dlatego, że nie istnieją jednak jeszcze żadne 
wymierne dane na ten temat – nie stworzono bowiem „map 
hałasu” omawianego regionu. Pomiary na mniejszą skalę 
wskazują jednak, że na chwilę obecną pod tym względem 
najgorzej wypada Sosnowiec ze względu na ogrom ruchu ulicz-
nego w centrum miasta oraz przez szczególnie mocno ogranic-
zone publiczne środki transportu. Jest to pewne błędne koło, 
ponieważ ograniczenie transportu publicznego ma ścisły związek 
ze spadkiem liczby mieszkańców miast – coraz mniej ludzi w nich 
mieszka, coraz mniej ludzi korzysta z transportu publicznego, a 
transport publiczny bez pasażerów coraz trudniej utrzymać. Jak 
w wielu przypadkach jeden problem napędza następny, co 
prowadzi do jego ciągłej eskalacji. Regres publicznego trans-
portu jest szczególnie widoczny w odniesieniu do kolei – likwi-
dacja kolejnych torów odcięła wiele miast od dostępu do tego 
środka transportu. Warto jednak przy tych wszystkich negaty-

NIE BEZ ZNACZENIA PRZY ROZPATRYWANIU PROBLEMU „KURC-
ZENIA SIĘ” MIAST JEST TEŻ ICH REPUTACJA, DUŻA CZĘŚĆ MIAST 
ŚLĄSKICH ZNAJDUJE SIĘ WYSOKO W RANKINGU NAJBARDZIEJ 
ODPYCHAJĄCYCH MIAST POLSKI. BYTOM I SOSNOWIEC PIASTUJĄ 
WYSOKIE LOKATY NA TEJ NIECHLUBNEJ LIŚCIE.

Artykuł ukazał się w styczniowym 4(184)/2011 wydaniu „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”
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KLASTER

Centrum 
Promocji Mody 
Pierwsze skojarzenie z Łodzią? Obecnie na pewno Manufaktura, kultura. Ale jeszcze do niedawna Łódź 
była prężnym ośrodkiem przemysłu tekstylnego. Większość zakładów tej branży upadła, ale nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby wskrzesić tradycje włókiennictwa. Stworzenie regionalnego ośrodka kulturalne-
go w powiązaniu ze środowiskiem nauki i biznesu to cel projektu realizowanego przez Akademię Sztuk 
Pięknych w Łodzi. 

Co będzie się działo dzięki Centrum Promocji Mody?
 powstanie profesjonalna sala pokazowo-wystawowa, 
wyposażona w sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający nie 
odbiegający od standardów światowych. Zadaniem CPM będzie 
organizowanie promocyjnych pokazów mody dla 
przedsiębiorstw współpracujących z Akademią jak również 
promocja młodych projektantów; 
 powstanie aula wielofunkcyjna pełniąca rolę edukacyjną i 
kulturalną. Aula będzie jedyną salą w regionie, o tak dużej powi-
erzchni, która będzie skupiać wydarzenia kulturalne o znaczeniu 
regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym;
 umocni się współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, szczególnie 
sektora MŚP a uczelnią, w szczególności Katedrą Ubioru i Tkaniny;
 wzmocni się potencjał dydaktyczny uczelni;
 młodzi, utalentowani projektanci i twórcy kultury będą mieli 
szansę na efektywną promocja twórczości;
 wzmocni się potencjał badawczo-rozwojowy związany z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie materiałów 
włókienniczych odpowiadających aktualnym trendom mody i 
wzornictwa, a jednocześnie bezpiecznych dla użytkownika

Przy Centrum Promocji Mody powstanie wielofunkcyjna aula 
profesjonalna sala pokazowa. Idea projektu ma charakter kom-
pleksowy łączący w sobie działania z zakresu kultury, edukacji, 
przedsiębiorczości i badań naukowych. 
Akademia Sztuk Pieknych będzie tez patronem rozwoju otoczenia 
biznesu służącego kształtowaniu powiązań kooperacyjnych 
między studentami i absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w 
Łodzi przy współudziale branży tekstylno –odzieżowej regionu 
łódzkiego. Działania jakie przewiduje realizacja projektu dostarczą 
studentom, absolwentom Katedry Ubioru kluczowych informacji, 
które poprawią ich przyszłe funkcjonowanie na rynku mody, 
podniosą świadomość na temat nowych technologii, technik oraz 
światowych trendów w modzie. W ramach projektu Akademia 
Sztuk Pięknych w Łodzi będzie prowadziła działalność doradczo 
–informacyjną, promocyjną oraz wystawienniczą. W obszar ten 
wpisuje się również współpraca z projektantami, stylistami, semi-
naria nowych technologii oraz wyjazdy na światowe targi mody i 
technologii włókienniczych celach edukacyjnych. Projekt do�nan-
sowany ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, jest 
realizowany jest w terminie styczeń 2010 - grudzień 2012.

ZORGANIZOWANO CYKL SEMINARIÓW I SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH 
BIEŻĄCYCH INFORMACJI TRENDÓW ŚWIATOWEJ MODY, 
NAJNOWSZYCH TENDENCJI I TECHNOLOGII A TAKŻE TECHNIK 
SPRZEDAŻY,  KREOWANIA POTRZEB I ICH REALIZACJI ORAZ 
WARSZTATY DOT. VISUAL MERCHANDISINGU.    
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SZTUKA

ASP w Gdańsku 
wchodzi do świata wirtualnego

Gdańska Akademia Sztuk Pięknych podjęła się 
realizacji projektu, którego wartość dofinansowa-
nia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego wynosi 1 522 573,50PLN Nosi on nazwę  
„ASP w Gdańsku w przestrzeni wirtualnej” i 
polega na informatyzacji uczelni i uruchomieniu 
e-usług poprzez wdrożenie III Modułów: E-za-
rządzanie - kompleksowego informatycznego 
systemu zarządzania uczelnią,  E-learningu - sys-
temu kształcenia na odległość oraz E-kultury - 
platformy prezentacji wydarzeń kulturalnych od-
bywających się na Uczelni. 

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie efektywne wykorzysta-
nie wdrażanych systemów i zapewnienie kompleksowości 
rozwiązań. Nowoczesna technologia informacyjna w postaci 
narzędzi umożliwiających funkcjonowanie uczelni w przestrzeni 
wirtualnej pozwoli na uporządkowanie danych i informacji, 
sprawniejsze funkcjonowanie jednostki, oraz optymalizację 
kontaktów z otoczeniem. System zarządzania w określonym 
wymiarze umożliwi kontakt z uczelnią i załatwianie spraw 
związanych z kształceniem z każdego miejsca, w każdym czasie 
(między innymi w przyszłym roku planowane jest uruchomienie 
elektronicznej rekrutacji). To będzie spore usprawnienie dla 
pracowników jak i przyszłych studentów.

Wirtualna galeria
System usprawni pracę administracji uczelni, wspomoże obsługę 
i prowadzenie różnych form kształcenia oraz umożliwi wymianę 
informacji pomiędzy nauczycielami akademickimi i osobami 
obsługującymi dydaktykę, a studentami. W związku z artystyc-
znym pro�lem uczelni, oraz jej statutowymi zadaniami w 
obszarze sztuki, planuje się uruchomienie wirtualnej platformy, 
na której prezentowane będą wydarzenia kulturalne odbywające 
się na uczelni. Planowane narzędzia propagujące kulturę wśród 
mieszkańców to między innymi: wirtualna galeria Akademii Sztuk 
Pięknych oraz wirtualne zwiedzanie Uczelni, której budynki są 
zabytkami.

Obecnie trwają prace związane z realizacją I Modułu 
E-zarządzanie. Ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, 
którego przedmiotem  jest usługa opracowania, dostawy, 
wdrożenia, uaktualniania i opieki serwisowej systemu informaty-
cznego do elektronicznej obsługi Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku. Planowany termin zakończenia całego projektu to 
grudzień 2012 roku a jego wartość wynosi 2 030 098,00 PLN. 
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PREZENTACJE

Kiedy w laboratorium 
brakuje miejsca...

Firma Bruker zaproponowała rozwiązanie małej powierzchni w 
laboratorium w dziedzinie spektrometrów FT-IR 
(wykorzystujących promieniowanie podczerwone), oferując 
spektrometr Alpha. Jego niewielkie rozmiary 22x30x25 cm i waga 
(ok. 7 kg) powodują, że urządzenie to można umieścić na biurku. 
Można je także łatwo zapakować w dedykowaną walizkę i 
przewieźć w miejsce, w którym będzie potrzebne. Pomimo 
niewielkich rozmiarów spektrometr umożliwia analizę substancji 
we wszystkich stanach skupienia. Dostępna jest pełna gama 
akcesoriów, od klasycznego uchwytu na pastylki, przez kuwety 
cieczowe, kuwety gazowe, aż do przystawek re�eksyjnych czy też 
ATR. Te ostatnie zyskują coraz większą popularność, umożliwiając 
pomiar próbki bez konieczności jej wstępnego przygotowania. 
Substancję, którą chcemy zmierzyć, umieszczamy bezpośrednio 
na płytce pomiarowej. W taki sposób uzyskano widmo heroiny 

W dzisiejszych czasach niezbędna jest nieustanna modernizacja laboratorium. Inwestuje się 
w coraz nowszy sprzęt, który poszerza możliwości badawcze. Nagle okazuje się jednak, że 
największym problemem jest brak miejsca, gdzie można pomieścić te wszystkie urządzenia.

zabezpieczonej na taśmie samoprzylepnej. Spektroskopia IR jest 
szeroko stosowana do identy�kacji substancji czy też potwi-
erdzenia procesów syntezy. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z 
tego, że można wykorzystać ją do szybkiego i nieniszczącego 
badania kamieni szlachetnych, potwierdzając nie tylko rodzaj 
materiału, z jakiego jest wykonany dany kamień, ale również jego 
czystość. Czasami niemożliwe jest zabranie badanego obiektu do 
laboratorium. Poza tym ograniczenie może stanowić absolutny 
zakaz mechanicznego kontaktu układu pomiarowego z badanym 
przedmiotem. W takich sytuacjach niezawodnie sprawdza się 
Alfa. Przykładem może być określanie stanu jedwabnych szat 
koronacyjnych Eryka XIV króla Szwecji w celu poddania ich 
zabiegom konserwatorskim.

Dariusz Marek
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KARIERA

Doktorat
I co dalej?

Studia III stopnia stały się dla wielu studentów 
szansą na odsunięcie zderzenia z realiami rynku 
pracy. Niewielu ich absolwentów zostaje na 
uczelni, warto zatem zastanowić się, do kogo są 
one adresowane i jakie dają korzyści.

narzędzie, jednak moja praca polegała przede wszystkim na 
przekazaniu im wiedzy i dopilnowaniu, by klient wiedział, jak 
wykorzystać owo narzędzie w swoim przedsiębiorstwie. 
Ten świat okazał się bardziej skomplikowany, niż mogłoby się 
wydawać. Specy�czne wymagania rynku nijak mają się  do 
uczelnianej rzeczywistości. W trakcie studiów spotykałam 
określoną grupę ludzi, z którymi wymieniałam doświadczenia 
dotyczące wąskiej specjalizacji. Praca zawodowa wymagała ode 
mnie kontaktów z osobami o dużej wiedzy oraz takich, których 
zadania ograniczały się do obsługi urządzeń. Obowiązkowe 
praktyki zawodowe i staże, które odbywałam w czasie studiów, 
jak również przedmioty kierunkowe, w żaden sposób nie 
przygotowały mnie do tego. Z perspektywy czasu, zdaję sobie 
sprawę, że jeżeli na studiach samemu nie podejmie się działań 
zmierzających do zebrania jakiegokolwiek doświadczenia 
zawodowego, ma się niewielkie szanse na rynku pracy. Chyba, że 
jest się specjalistą w bardzo wąskiej dziedzinie, na którą w danym 
momencie jest zapotrzebowanie. 
Po pięciu latach pracy nie żałuję podjętej decyzji, stopień nau-
kowy ułatwia mi kontakty, jak również pozwala na dużą 
samodzielność. Studia doktoranckie nauczyły mnie, gdzie szukać 
informacji i jak je wykorzystać. Dzisiaj wiem, że nie byłam 
wystarczająco przygotowana do startu zawodowego. Nadal 
utrzymuję kontakt z macierzystą uczelnią, z zespołem, z którym 
pracowałam. Gdyby nadarzyła się okazja do współpracy 
pomiędzy moim klientem czy �rmą a uczelnią, zdecydowanie 
pomogłabym w takich kontaktach. Niestety studia doktoranckie 
w obecnej formie, zamiast pozwalać na samodzielność, przez 
pierwsze dwa lata niewiele różnią się od studiów magisterskich, 
dziś nie wiem, czy w takich warunkach jeszcze raz podjęłabym 
decyzję o ich rozpoczęciu. 

dr inż. Kalina Batko

Pomysł na studia doktoranckie zrodził się na czwartym roku 
studiów magisterskich, kiedy zastanawiałam się, co będę robić 
po ich ukończeniu. Kiedy zostałam przyjęta, byłam przekonana, 
że praca na uczelni jest szansą dla kobiety, bowiem pozwala nie 
tylko sprawnie zarządzać własnym czasem, ale również 
umożliwia rozwój osobisty i zawodowy. Kontakt ze studentami 
zmusza do ciągłego poszerzania i wery�kowania wiedzy, zaś 
praca badawcza, wpisana w studia doktoranckie, pozwala– 
dzięki stażom, stypendiom i konferencjom – zwiedzić świat i 
poznać ciekawych ludzi (z niektórymi kontakt utrzymuję do 
dzisiaj). Minęły dwa lata, otworzyłam przewód doktorski, 
wkrótce weszłam w skład zespołu, który pod kierunkiem mojego 
promotora ubiegał się o grant badawczy. Dzięki temu, że każdy z 
nas wniósł coś nowego i innowacyjnego do wniosku, 
otrzymaliśmy �nansowanie. Równocześnie zespół badawczy, do 
którego należałam, realizował inny grant ze środków UE. 

Uczelnia nie dla każdego
Sukcesywnie zdawałam egzaminy wymagane programem 
studiów doktoranckich, po trzecim roku zaczęłam pisać 
rozprawę doktorską. Wtedy jednak zdałam sobie sprawę, że moja 
przyszłość wcale nie musi wyglądać tak, jak sobie to 
wyobrażałam i zaplanowałam. Liczba etatów nie odpowiadała 
liczbie chętnych, �nansowo praca na uczelni nie jest atrakcyjna, 
jeśli nie ma się dodatkowych zajęć. W związku z tym, zaczęłam 
rozglądać się za pracą poza uczelnią. Miałam szczęście, bo 
zadzwonił do mnie przedstawiciel �rmy, w której obecnie 
pracuję. Znając zakres moich badań, uznał, że moja wiedza, 
może okazać się przydatna. Rozpoczęłam pracę na 3/5 etatu a 
równocześnie kontynuowałam badania i pisałam dysertację. 
Firma dała mi kilka miesięcy na wywiązanie się z obowiązków 
wobec uczelni, by przejść na pełen etat. Pierwsze tygodnie pracy 
poza uczelnią, wymagały ode mnie przestawienia się na inny 
reżim. Zderzenie dwóch typów organizacji było szokiem, 
bowiem dotychczas nie miałam świadomości, na czym polega 
funkcjonowanie prywatnego przedsiębiorstwa. Moje zadanie 
polegało nie tylko na uświadomieniu klientowi, jak ważna jest 
kontrola jakości produktu końcowego, ale również na tworzeniu 
kalibracji dostosowanych do jego potrzeb. Sprzedawałam im 
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PARKI TECHNOLOGICZNE

Nad morze 
po technologię!

Gdynia ma prawa miejskie dopiero od ośmiu i 
pół dekady, od zawsze też pozostaje nieco 
w cieniu cieszących się zdecydowanie większym 
turystycznym uznaniem pozostałych części Trój-
miasta: Gdańska i Sopotu. To jednak może się 
zmienić, głównie za sprawą nowych technologii, 
które wykuwane są w pocie czoła w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicznym.

infrastruktury PPNT. Wspiera również młodych ludzi, studentów 
oraz absolwentów, którzy mają możliwość założenia własnej 
�rmy w przyjaznym otoczeniu, ponosząc przy tym relatywnie 
niskie koszty i mogąc skorzystać na miejscu z w wykwali-
�kowanego doradztwa naukowego i biznesowego.

W tym roku PPNT obchodził dziesięciolecie. Projekt powstał w 
2001 roku z inicjatywy stowarzyszenia Pomorskie Centrum 
Technologii i władz Gdyni. Zakładał on zbudowanie efektywnego 
pomostu pomiędzy nauką a biznesem oraz stworzenie miejsca, w 
którym przedstawiciele tego ostatniego, �rmy zajmujące się 
działalnością w dziedzinie zaawansowanych technologii, 
zwłaszcza z dziedzin ochrony środowiska, informatyki i wzornic-
twa przemysłowego, mogłyby działać w oparciu o sprzyjające 
warunki oraz stymulować tym samym ogólny rozwój regionu. 
Na te cele wygospodarowano w centrum Gdyni sześć hektarów 
pozostałych po zajezdni tramwajowej, które zrewitalizowano 
dzięki wsparciu �nansowemu Unii Europejskiej. Pięć lat od pow-
stania Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
funkcjonujące tam �rmy otrzymały do użytku dziewięć tysięcy 
metrów kwadratowych powierzchni biurowej i laboratoryjnej 
wraz z salami konferencyjnymi i wystawienniczymi. Parkiem 
zarządza Gdyńskie Centrum Innowacji, miejska jednostka 
budżetowa. Jako że właśnie mija dziesięć lat od powstania PPNT 
można pokusić się o jego pierwsze oceny. 
Po pierwsze i najważniejsze, Park nie mógłby funkcjonować, 
gdyby nie był w stanie przyciągnąć przedsiębiorstw. A to z całą 
pewnością się udało. Na jego terenie działa blisko 90 �rm - 40 z 
branży internetowo-telekomunikacyjnej, siedem tworzących 
nowe rozwiązania z dziedziny inżynierii, automatyki i robotyki, 
sześć biotechnologicznych, po dziewięć zajmujących się ochroną 
środowiska i wzornictwem przemysłowym, trzy prowadzące 
swoje działania w obszarze multimediów oraz 17 z kompletnie 
innych branż, od kancelarii adwokackiej aż po �rmy human 
resources. 
Nie ma się zresztą co temu dziwić, Pomorski Park Naukowo-
Technologiczny oferuje im znaczące możliwości, takie jak niskie 
ceny wynajmu powierzchni biurowej, bogatą bazę kontaktów, 
dostęp do laboratoriów badawczych, doradztwo w dziedzinach 
księgowości, prawa patentowego, zarządzania projektem, 
pozyskiwania inwestorów czy wdrażania nowych usług, wsparcie 
promocyjne Parku, dostęp do baz danych oraz zaplecze całej 
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Po drugie, efekty. I te również są. Popyt na usługi oferowane 
przez �rmy funkcjonujące na terenie Parku jest tak duży, że ten 
właśnie jest przebudowie, do końca 2012 roku otwarty zostanie 
nowy kompleks biurowo-laboratoryjny oraz Centrum Kreatywnej 
Przedsiębiorczości. Gdyńska inicjatywa będzie sześciokrotnie 
większa niż dotychczas oraz gotowa do przyjęcia w swoje mury i 
szklane ściany nawet trzystu �rm. Nad polskim morzem powsta-
nie prawdziwe innowacyjne miasto w mieście! 
Zainteresowaniu powstającymi w PPNT projektami nie dziwi. To 
właśnie tam swoją siedzibę ma IVO Software, twórca najlepszego 
i najbardziej znanego na świecie syntezatora ludzkiej mowy 
IVONA, z którym zetknął się każdy, kto choćby kilka razy 
uruchomił YouTube. Można tam też znaleźć �rmę A&A Biotech-
nology, podbijającą największy w tej branży rynek amerykański, 
TeleMobile Electronics, tworzącą innowacyjne technologie z 
dziedziny telekomunikacji bezprzewodowej czy Fido Intelligence 
zajmującą się zagadnieniami sztucznej inteligencji i projektującą 
wirtualnych asystentów. Tak, dokładnie, te postacie na stronach 
internetowych, które nie tylko są w stanie doradzić 
użytkownikowi czy mu pomóc, ale z którymi można także 
przeprowadzić choćby i namiastkę inteligentnej konwersacji.
Po trzecie, wsparcie. Park to nie tylko kompleks budynków i 
zamknięci w nich naukowcy, innowatorzy, przedsiębiorcy oraz 
personel nim zarządzający. To także dalece poza te budynki 
wykraczająca sieć współpracy PPNT NET. Ma ona działać na rzecz 
jeszcze większej integracji tak teoretycznie odległych od siebie 
świata nauki i biznesu, co ma skutkować ostatecznie przeistocze-
niem PPNT w park naukowo-technologiczny trzeciej generacji. 

Pomagają w tym również projekty realizowane przez Park, takie 
jak „Nauka i Biznes" wzmacniające współpracę Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego z przedsiębiorstwami, „Baltic Fashion" 
wspierający struktury przemysłowe sektora mody w regionie 
Morza Bałtyckiego czy „DesignSHIP" mający na celu integrację i 
stymulowanie rozwoju branży związanej z designem.
Po czwarte, badania. Na terenie Parku działa od sześciu lat 
Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Biotechnologii i Och-
rony Środowiska założone z myślą o studentach, absolwentach, 
naukowcach, a także przedsiębiorcach, którzy mogą korzystać z 
wynajmu laboratoryjnego sprzętu. Oferuje także usługi 
dotyczące badań molekularnych, analiz chemicznych, mikrobio-
logicznych i środowiskowych, a także pomoc w realizacji projek-
tów o pro�lu biotechnologicznym.
Dawno temu polskie wybrzeże stało przemysłem stoczniowym, 
który jakkolwiek ważny, należy jednak do przeszłości, z punktu 
widzenia błyskawicznego rozwoju naukowo-technologicznego, 
nawet można by rzec prehistorycznej. Teraz, jak widać, jego 
miejsce zajęły nowoczesne technologie. 

Łukasz Miszewski

Na terenie Parku działa blisko 90 �rm , w tym 40 z branży 
internetowo-telekomunikacyjnej, siedem zajmuje się 
rozwiązaniami z z dziedziny inżynierii, automatyki i robotyki 
oraz sześć biotechnologicznych. 
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Akceleracja 
działań 

Szybszy rozwój nauki  i zastosowań rozwiązań 
naukowych w praktyce jest konieczny dla opano-
wania negatywnych zjawisk w zglobalizowanym 
świecie.  

biologicznych powinności dopełnił. „Starość” stanowić zaczyna 
ćwierć naszego życia, której nie można traktować jako mniej 
istotnej. Pojawia się pytanie o ekonomiczne uzasadnienie funkc-
jonowania „starych” w społeczeństwie, na które odpowiedź w 
sposób brutalny znajdujemy w systemach emerytalnych i ubez-
pieczeniowych, co do rozwoju których nie ma jednak jednego 
wspólnego stanowiska.
Tempo zmian, w których uczestniczymy, a które są efektem 
naszych działań, staje się tak duże, że aby możliwe było dalsze 
nadążanie za tymi zmianami, konieczne jest przyspieszenie 
(akceleracja) rozwoju nauki oraz wprowadzania jej rozwiązań do 
praktyki. Pytanie o rozwój dyscyplin naukowych (wszystkich) jest 
już niewystarczające. Istotne staje się bowiem nie czy, ale jak 
szybko rozwija się nauka, której istota tkwi w wyjaśnianiu 
otaczających nas zjawisk, by ostatecznie w sposób ciągły 
doskonalić jakość naszego życia. 
Projekt Partnerski Związek Nauki i Postępu, którego składową 
stanowi czasopismo „Akademickie B+R”, jest elementem działań 
w ramach Programu akceleracji wiedzy technicznej i 
matematyczno-przyrodniczej. W programie tym postawiono 
sobie między innymi cel polegający na podejmowaniu takich 
działań, które przyczynią się do przyspieszenia rozwoju osiągnięć 
naukowych oraz zastosowań tych osiągnięć w praktyce.

Istnieje szereg powodów wymuszających dziś podjęcie działań 
na rzecz przyspieszenia rozwoju nauki i przenoszenia jej 
osiągnięć do praktyki. Troską wszystkich, nad którą w swej 
bezsilności większość z nas podchodzi z obojętnością i wyczeki-
waniem, co się stanie, jest, czy da się opanować powszechnie 
zauważane globalne negatywne zjawiska takie jak chociażby:
1. kurczenie się zasobów naturalnych,
2. wzrost cen żywności,
3. pogłębiający się głód i zmniejszający się dostęp do wody 
pitnej,
4. coraz bardziej wyraźny podział na biednych i bogatych,
5. coraz większe trudności w dostępie do pracy, związane 
częściowo z zastępowaniem człowieka przez bardziej wydajne 
roboty i programy,
6. coraz krótszy cykl życia produktów na rynku, wynikający ze 
wzrostu tempa zmian potrzeb, a powodujący coraz szybsze 
zużycie surowców,
7. pogłębiające się zróżnicowanie dostępu do opieki medycznej, 
wynikające z różnic w posiadanych funduszach nabywczych,
8. kryzysy gospodarcze,
9. katastrofy ekologiczne.
Przychodzi nam się mierzyć także z pozytywnymi następstwami 
rozwoju naszej cywilizacji. Jest nas coraz więcej. To wspaniałe… 
ale potrzebne jest coraz więcej jedzenia i picia. Każdy z nas ma 
marzenia, które przekładają się na indywidualne potrzeby. 
Tempo przyrostu potrzeb rośnie. Chcemy coraz więcej oraz 
szybciej mieć i robić. Trzeba zużywać więcej zasobów.
Żyjemy coraz dłużej. Zaczyna ziszczać się niezaspokojona 
tęsknota o długowieczności, która może stanowić preludium do 
wypowiedzenia naturze wojny o wieczne życie na ziemskim 
świecie. Ale powstają nowe zjawiska społeczne. Życie coraz 
większej liczby osób toczy się nie w jednym, ale w dwóch 
cyklach.150 lat temu statystyczny czterdziestolatek nie snuł 
dalekosiężnych planów, gdyż miał przed sobą zaledwie pięć lat 
życia. Dziś przeciętny mieszkaniec krajów uprzemysłowionych 
żyje około 80 lat, jest więc naturalne, że około pięćdziesiątki 
zaczyna się zastanawiać, co tu dalej robić, kiedy już wszystkich 
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Acceleration   
of actions 

There are several reasons today, compelling 
actions in favor of acceleration of the develop-
ment of science and implementing its achieve-
ments into practice.  

question arises about economic justi�cation for the functioning 
of the "old" in a society. Unfortunately, we can �nd a brutal 
answer in retirement and insurance systems, however as to their 
development, there is no one common stance. 

Pace of changes in which we participate and which are the result 
of our actions, becomes so high that it is necessary to speed up 
(accelerate) the development of science and the implementation 
of its solutions into practice to be able to keep up with these 
changes. The question about the development of scienti�c 
disciplines (all) is no longer su�cient. It becomes important not 
whether, but how quickly the science develops, the science 
which essence lies in explaining the phenomena around us, and 
eventually continuously improving the quality of our lives.
Design Partnership of Science and Progress Association, which is 
a component of the journal "Academic R & D", is a part of the 
activities of the Program of acceleration of technical, mathema-
tics and natural science knowledge. The goals of this program 
include inter alia taking actions, which will contribute to the 
acceleration of  the development of scienti�c achievements and 
applications of these developments in practice.

dr inż. Maciej Szafrański

It is the concern of all of us, which, in our helplessness, most of 
approach with indi�erence and anticipation as to what will 
happen, whether it is possible to take control over commonly 
noticed negative global phenomena such as, to mention just 
a few:
1. shrinkage of natural resources,
2. increasing prices of food,
3. increasing hunger and declining access to drinking water,
4. increasingly clear division between the rich and the poor,
5. increasing di�culties in access to work, partially resulting from 
replacing humans with more e�cient machines and computer 
software,
6. increasingly shorter product life cycle in the market, resulting 
from the growth rate of change of needs, and causing more 
rapid consumption of raw materials,
7. aggravating di�erences in access to medical care, resulting 
from di�erences in purchasing funds held,
8. economic crises,
9. ecological disasters.

We also have to face positive consequences of the development 
of our civilization. There are more and more of us. It's great … 
but we need more and more food and drink. Each one of us has 
dreams, which translate to our individual needs. Growth rate of 
needs increases. We want to have and to do still more and still 
faster. More resources are consumed.

Wehgt live longer. Insatiable longing for longevity, which may be 
a prelude to declaring war on nature for eternal life in the earthly 
world, begins to realize. But new social phenomena  occur. The 
life of a growing number of people takes place not in one but in 
two cycles. 150 years ago, a statistical forty-year-old man did not 
think of long-term plans, because he had only �ve years of life 
ahead of him. Today, the average citizen of the developed coun-
tries lives for about 80 years, so it is natural in the age of �fty, to 
begin to wonder what to do next, once all the biological duties 
have been ful�lled. "Old age" begins to constitute a quarter of 
our lives that should not be considered less important. The 
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Gra w klasy,
klasa z gier

Dawno temu, w czasach krzemu łupanego i pikseli wielkości średnich rozmiarów budynków, mało kto 
w Polsce wierzył w to, że kiedyś staniemy się jednym z bardziej aktywnych na światowym rynku pro-
ducentów gier komputerowych. A jednak. I od kiedy znaki pisane przez rodzimych programistów 
ciałem wiedźmina Geralta oraz innych bohaterów polskich hitów się stają, doczekaliśmy się też odpo-
wiedzi na ten trend ze strony polskich uczelni. By studiować kierunek związany z grami komputerowy-
mi nie trzeba już jechać na drugi koniec świata. 

Gdy osiem lat temu studio CD Projekt RED zajęło się "ekranizacją" 
kultowej, bo akurat w odniesieniu do prozy Andrzej 
Sapkowskiego to słowo nie jest nadużyciem, serii książkowej o 
przygodach wiedźmina Geralta z Rivii, wielu fanów polskiej 
fantastyki łapało się za głowy. Zwłaszcza mając w pamięci �lm 
„Wiedźmin”, w którym adonisa Jaskra grał... Zbigniew Zama-
chowski, bazyliszka – stwór poskładany z fragmentów gumowego 
węża. Jednak tak, jak przemysł rozrywki komputerowej bije na 
świecie pod względem przychodów magnatów rozrywki z Holly-
wood, tak też wypuszczona ostatecznie na rynek w roku 2007 gra 
okazała się przebojem. I to światowym.
Kosztowała wprawdzie aż 27 milionów złotych, ale sprzedano ją w 
blisko dwóch milionach egzemplarzy, z czego większość w 
Europie Zachodniej i USA. Druga część, późniejszy o cztery lata 

"Wiedźmin 2: Zabójca Królów" radzi sobie jeszcze lepiej. W pier-
wszym tygodniu sprzedaży był najpopularniejszą na świecie grą 
na komputery osobiste, w dwa i pół miesiąca od premiery 
rozeszło się prawie milion egzemplarzy (wynik o 24% lepszy niż 
osiągnięty w tym samym czasie przez poprzednika) i to jeszcze 
przed przewidzianą na rok 2012 premierą wersji na konsolę Xbox 
360. Nie ma się zatem co dziwić, że CD Projekt RED zanotował w 
pierwszej połowie roku 2011 ponad 80 milionów złotych przy-
chodów i ponad 20 milionów złotych zysku, a wynik ten za kole-
jnych 12 miesięcy powinien być jeszcze lepszy.

Mało nas, mało nas do programowania shaderów w OpenGL
Nie samym siwowłosym pogromcą potworów polski rynek gier 
jednak żyje. Prequel westernowego „Call of Juarez” ze 
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ekspertów w dziedzinie krzemowej rozrywki. Edukację kończyli 
tam między innymi projektanci serii gier "Gran Theft Auto", która 
na całym świecie doczekała się statusu kultowej i około 125 
milionów nabywców.  – Współpraca układa nam się bardzo 
dobrze, tak więc nie widzę przeszkód, które uniemożliwiłyby 
wykładowcom z Abertay poprowadzić zajęcia w WSNHiD – mówi 
dr Adam Czajka, dziekan Wydziału Informatyki tej uczelni. 
Dodatkowo studentów powinno zachęcić to, że informatyka jest 
jednym z tak zwanych kierunków zamawianych, do�nansow-
ywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na 
WSNHiD połowa studentów pierwszego roku otrzyma stypendia 
w wysokości tysiąca złotych miesięcznie, z czasem najlepsi z nich 
będą mieli także możliwość odbycia trzymiesięcznych, płatnych 
straży, za które dostaną 2,4 tys. zł. Dr Czajka przewiduje, że 
absolwenci nowej specjalizacji poradzą sobie w przyszłości na 
trudnym i wymagającym rynku pracy. – Zdecydowanie tak, 
ponieważ nie ma zbyt wielu specjalistów tworzących opro-
gramowanie dla konsoli Xbox. Nabyta wiedza będzie na tyle 
szeroka, że pozwali też tworzyć gry dla innych platform. Myślę, że 
ta specjalizacja ma w sobie olbrzymi potencjał – mówi.

studia Techland zatytułowany „Więzy krwi” rozszedł się w 1,5 
miliona egzemplarzy. Milion pudełek „Sniper: Ghost Warrior” 
sprzedało City Interactive. Oczekiwanego sukcesu nie odniósł 
wprawdzie „Bulletstorm”, nieco autoironiczna strzelanka od 
People Can Fly – co tym dziwniejsze, że za tą produkcją stali też 
światowi giganci tacy jak Epic Games i Electronic Arts – ale gra, 
jako kolejna, zwróciła uwagę świata na Polskę, zebrała dość 
optymistyczne recenzje, a i milion sprzedanych egzemplarzy 
ciężko uznać za spektakularną porażkę. Umieszczona na YouTu-
bie zapowiedź kolejnej produkcji Techlandu, która powinna 
ukazać się wkrótce – "Dead Island" była przez jakiś czas jednym z 
szerzej dyskutowanych wydarzeń  w specjalistycznych magazyn-
ach i serwisach internetowych. Jak widać – tworzenie gier w 
Polsce jest bardzo perspektywiczne. Dość powiedzieć, że branża 
w ujęciu PKB już jest większa niż górnictwo i wciąż się rozwija. A 
rąk do pracy, zwłaszcza tych wykwali�kowanych ciągle brakuje. 
W kluczowym momencie tworzenia "Bulletstorma", szef PCF 
Adrian Chmielarz musiał, na przekór trendom emigracyjnym, 
sprowadzać programistów z Wielkiej Brytanii.
Na potrzeby te postanowiły odpowiedzieć uczelnie. Studia 
developerskie potrzebują scenarzystów, gra�ków, programistów, 
projektantów poziomów, producentów oraz designerów. I jeśli 
dalej tak pójdzie, specjalistów z wszystkich tych dziedzin będą 
mogły już niebawem zgarniać wprost z uniwersyteckich kory-
tarzy. Nawet pomimo utyskiwań niektórych ekspertów, prze-
konanych o tym, że nowe kierunki będą wyłącznie kolejnymi 
wylęgarniami bezrobotnych, ściskających w ręku dyplom wart 
na rynku pracy dokładnie tyle, co atrament potrzebny do jego 
wydrukowania. 

Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to studia jakich jeszcze nie 
było!
W roku 2008 Uniwersytet Jagielloński połączył siły z Akademią 
Górniczo-Hutniczą, powołując do życia Europejską Akademię 
Gier. EAG jest porozumieniem, mającym na celu wspieranie 
inicjatyw szkół wyższych związanych z edukacją w zakresie 
tworzenia gier wideo. Jej trzonem są cztery wydziały: Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Zarządzania i Komuni-
kacji Społecznej UJ, Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i 
Elektroniki AGH oraz Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. 
Najważniejsze w ofercie EAG są studia uzupełniające magister-
skie (stacjonarne i bezpłatne studia niestacjonarne) na dwóch 
specjalizacjach pierwszego z wydziałów: Modelowanie i 
animacja 3D oraz Produkcja gier wideo. Z kolei działający na 
drugim z wydziałów Instytut Sztuk Audiowizualnych chętnie 
przygarnie wszystkich chętnych do zgłębiania 
kulturoznawstwa-�lmoznawstwa ze specjalizacją Projektowanie 
gier wideo, z przewidzianymi zajęciami z zakresu ogólnych 
trendów w popkulturze czy roli mediów społecznościowych w 
tworzeniu gier, poszerzonych także o warsztaty z ich tworzenia 
czy pisania do nich scenariuszy. Na AGH będzie można z kolei 
zgłębiać Systemy interaktywne i metody wizualizacji oraz 
Inżynierię akustyczną, niezwykle przydatną przy pracach nad 
udźwiękowieniem gier. Ponadto na UJ funkcjonuje od maja 2010 
roku nowy Zakład Teorii Gier zatrudniający 13 pracowników.

Grand Theft Studio
W tworzeniu gier komputerowych mogą się również szkolić 
przyszli inżynierowie informatyki z poznańskiej Wyższej Szkoły 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Będzie to wprawdzie 
jedna z trzech specjalizacji – obok gra�ki komputerowej i sieci 
komputerowych – ale za to z silnym zapleczem. WSNHiD od 2008 
roku współpracuje bowiem ze szkockim uniwersytetem w Aber-
tay, który jako jeden z pierwszych na świecie zaczął kształcić 
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Gry komputerowe to również specjalizacja inżynierskich studiów 
informatycznych w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katow-
icach oraz w lubelskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i 
Administracji. Za cztery i pół tysiąca złotych specjalistę z dziedz-
iny gier i aplikacji mobilnych zrobi z niemal każdego Politechnika 
Łódzka na rocznych studiach podyplomowych. Uniwersytet 
Łódzki oferuje z kolei dwustopniowe, co niemal niespotykane, 
kształcenie na specjalizacji Gra�ka komputerowa i projektowanie 
gier na Wydziale Matematyki i Informatyki. Kierunek związany z 
projektowaniem gier komputerowych planuje w przyszłym roku 
uruchomić Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Studenci z 
tego samego miasta, uczący się w Wyższej Szkoły Bankowej, na 
Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Akademii Sztuk Pięknych, 
będą mogli z kolei w ramach programu „Wrocławski Absolwent” 
przejść szkolenia w kilkunastu �rmach z branży gier, a każdy z 
nich otrzyma 800 złotych miesięcznie na pokrycie jego kosztów. 

Jeden, by rządzić wszystkimi
To jednak nic w porównaniu z planami śląskich uczelni, na 
południu kraju trwają prace nad uruchomieniem pierwszych 
międzyuczelnianych studiów w zakresie opracowywania i 
wytwarzania gier komputerowych. Udział w tym przedsięwzięciu 
biorą Uniwersytet Śląski, Akademia Ekonomiczna i Akademia 
Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Politechnika Śląska w 
Gliwicach, współpracujące z developerami, takimi jak notowane 

na giełdzie Nicolas Games. – To unikalny kierunek w tej części 
Europy. Na Zachodzie czy w Japonii takie studia już są. Bardzo 
liczymy na to, że studenci pojawią się nie tylko z Polski, ale i z 
innych krajów, i że znajdą pracę nie tylko w Polsce – powiedział 
Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Majka, prezes tej �rmy.
Każda uczelnia, która będzie brała udział w tym projekcie, 
stworzy program zajęć zgodny w swoim zakresem z tym, czym 
się zajmuje. Jej student będzie też uczęszczać na uzupełniające 
wykłady, ćwiczenia bądź ćwiczenia laboratoryjne na pozostałych 
uczelniach, tak żeby młodzi adepci komputerowo-konsolowej 
rozrywki otrzymali jak najbardziej kompleksowe wykształcenie. 
Uniwersytet Śląski będzie odpowiedzialny za blok zajęć 
związanych z tworzeniem narracji w grach oraz tłumaczeniem jej 
na języki obce, Akademia Ekonomiczna za zagadnienia związane 
z zarządzaniem projektem, zasobami ludzkimi oraz marketin-
giem. Politechnika to oczywiście strona techniczna gier komput-
erowych, a ASP projektowanie gra�czne. 
Jak widać, niedługo nie będziemy się już zachwycać kolejnymi 
specjalizacjami czy osobnymi kierunkami związanymi z tematyką 
gier komputerowych, które powstają w naszym kraju. Ale może 
to dobrze. Bliski Wschód ma ropę naftową, Norwegia mroczny 
black metal, Czesi piwo... Naszą specjalizacją w światowej gospo-
darce mogą być gry komputerowe.

Łukasz Miszewski

CD PROJEKT RED ZANOTOWAŁ W PIERWSZEJ POŁOWIE ROKU 
2011 PONAD 80 MILIONÓW ZŁOTYCH PRZYCHODÓW I PONAD 20 
MILIONÓW ZŁOTYCH ZYSKU
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Publikacja 
czy patent?

Na każdym kroku słyszymy, że ciężka praca pol-
skich naukowców rzadko przekłada się na sukces 
rynkowy. Jednym z powodów takiego stanu 
rzeczy jest emocjonalne związanie naukowców z 
badaniami i chęć pochwalenia się swoim odkry-
ciem. 

udzielony przez Urząd Patentowy RP na wynalazek, który został 
zastosowany. Publikacja to także doskonały sposób na 
prezentację szczegółów technologicznych i konstrukcyjnych. 
Pokusa publikowania jest więc ogromna.

Drugie: Chińczycy już to robią.
Istnieją przypadki, w których naukowiec po niedługim czasie od 
publikacji stwierdza, że produkt oparty na jego pomyśle 
wprowadziła na rynek �rma z USA, Niemiec czy Chin. Na 
dochodzenie swoich praw jest już za późno, ponieważ ujawnie-
nie szczegółów technologicznych lub konstrukcyjnych 
uniemożliwia uzyskanie patentu na wynalazek. Mimo wszystko 
można publikować informację o swoim odkryciu, ale bardzo 
rozważnie. Tym bardziej, że na podstawie cytowania ocenia się 
wartość pracy naukowca i jego instytucji. Czy zatem można 
cieszyć się publikacją a potem dostać patent? Zdecydowanie tak! 
Trzeba tylko uważać, by nie zdradzić istotnych informacji ani 
wyników badań dotyczących nowych technologii. W takich 
przypadkach czasopisma naukowe muszą się zadowolić ogólni-
kami i samym opisem zjawiska. Jednak nie tylko poprzez 

Pierwsze: Nie publikuj
Korzyści płynące z publikacji to punkty, na których tak bardzo 
zależy naukowcom i uczelniom. Przedwczesnemu publikowaniu 
sprzyja również rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, regulujące kryteria i tryb przyznawania oraz rozlicza-
nia środków �nansowych na działalność statutową, określające 
m.in. zasady przyznawania punktów za publikacje naukowe. Za 
publikację można otrzymać od kilku do kilkudziesięciu punktów. 
To całkiem sporo w porównaniu do 50 punktów za patent 

Foto: Katarzyna Michalska
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many grant będą mogli wydatkować i rozliczać do końca roku 
akademickiego, to jest do czerwca 2012. Może być on również 
przeznaczony na prace badawcze związane z danym wynalaz-
kiem, ekspertyzy, badanie poziomu wynalazczego lub zakup 
sprzętu.

Piąte: Warto szukać innowacji
W województwie wielkopolskim, w okresie między rokiem 2000 a 
2009, zostało zgłoszonych prawie 30% więcej wynalazków niż 
wynosi średnia krajowa. Liczba uzyskanych patentów pozostaje 
natomiast na poziomie zbliżonym do średniej. Szczegółowe dane 
przedstawia tabela 1. Wielkopolska posiada zatem niewątpliwe 
ogromny potencjał związany z generowaniem innowacyjnych 
rozwiązań, który warto rozwijać i implementować do przemysłu. 
W pogoni za patentem warto więc pamiętać nie tylko o 
zagrożeniach jakie niesie za sobą chociażby publikacja, która 
może uniemożliwić zdobycie upragnionego patentu, lecz także o 
możliwościach i szansach, jakimi bez wątpienia są lokalne 
konkursy dla grup badawczych.

Paweł Przybyszewski - Specjalista ds. Narzędzi Komercjalizacji

branżowe czasopisma mogą być ujawnione szczegóły technolog-
iczne. Informacje wyciekają również w materiałach konferen-
cyjnych a nawet w podręcznikach. 

Trzecie: Zagwarantuj wyłączność
Jeśli ujawnimy zbyt wiele informacji, wówczas każdy będzie mógł 
korzystać z naszego pomysłu bez żadnych ograniczeń, a twórca 
nie będzie uprawniony do czerpana z tego tytułu korzyści. Warto 
więc zadbać o zgłoszenie patentowe. Patent to też pewnego 
rodzaju publikacja, to szczegółowy opis technologii. W zamian za 
ujawnienie w zgłoszeniu patentowym szczegółów wynalazku, 
właściciel dostaje prawo do wyłączności rozporządzania nim. 
Dzięki temu wyniki prac można sprzedać, licencjonować lub 
otworzyć własną �rmę, wytwarzającą produkt w oparciu o 
wynalazek opisany w dokumentacji patentowej. Wyniki prowad-
zonych badań mogą doprowadzić do uruchomienia nowego 
procesu technologicznego, produkcji innowacyjnego wyrobu 
albo powołania nowego podmiotu gospodarczego.  

Czwarte: Sprawdź czy zarobisz
Nie wszystkie odkrycia mają jednak szanse na sukces rynkowy. 
Aby się o tym przekonać warto przeprowadzić Rynkową Analizę 
Technologii (RAT), która określi status praw własności 
przemysłowej, sposób ich ochrony i wykorzystania pod kątem 
biznesowym. Jeśli natomiast nad nową technologią pracuje kilka 
osób, wówczas prawa do nowego rozwiązania mogą być 
podzielone między członków całej grupy badawczej. Szansą dla 
zespołów badawczych jest udział w różnego rodzaju konkursach, 
organizowanych na terenie całego kraju. Przykładem takiego 
wydarzenia w Wielkopolsce jest "Fundusz Grantów Badawczych". 
We wrześniu zostaną ogłoszone szczegóły konkursu, a w listo-
padzie Fundusz Zaawansowanych Technologii INVESTIN dokona 
wyboru dwóch najbardziej interesujących i obiecujących projek-
tów, tj. przyzna granty w wysokości 1500$ dla pierwszego 
miejsca i 1000$ dla drugiego miejsca. Młodzi naukowcy otrzy-

Tabela 1. Ilość zgłoszonych wynalazków i udzielonych 
patentów w Urzędzie Patentowym RP

Źródło: dane Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Wielkopolska 2000 2005 2009

Zgłoszone wynalazki 192 174 282

Udzielone Patenty 56 65 105

Polska 2000 2005 2009

Zgłoszone wynalazki 2404 2028 2899

Udzielone Patenty 939 1054 1536

Średnia na województwo 2000 2005 2009

Zgłoszone wynalazki 150 127 181

Udzielone Patenty 59 66 96
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Poznać miejsce sportu 
w prasie The International 

Sports Press Survey 2011

Inicjatorem tego projektu badawczego jest organi-
zacja Play the Game. W tegorocznej edycji, współ-
partnerem badań jest the German Sport University 
Cologne, a koordynatorami całości - Dr. Jörg-
-Uwe Nieland z the German Sport University 
Cologne oraz Dr. Thomas Horky z the 
Macromedia University of Applied Sciences, 
który odpowiada także za niemiecką część badań. 
Koordynatorem polskiej części badań jest 
dr Honorata Jakubowska z Instytutu Socjologii 
UAM.

np. Kenii, Indii czy Trinidadu i Tobago.
Ten międzynarodowy projekt wykorzystujący metodę analizy 
treści ma na celu zbadanie w jaki sposób sport przedstawiany 
jest na łamach drukowanej prasy. Badanie ma charakter 
ilościowy. Uwaga skupiona jest m.in. na miejscu sportu w codzi-
ennej prasie, rodzaju opisywanych wydarzeń; �nansowych, 
społecznych czy zdrowotnych aspektach sportu; fotogra�ach 
towarzyszących artykułom; a także kwestii płci. W odróżnieniu od 
poprzedniego badania analizowane są nie tylko strony sportowe, 
ale cała zawartość numerów.
W każdym kraju analizie poddane zostały przynajmniej trzy 
codzienne gazety: największy dziennik ogólnokrajowy, 
największy tabloid oraz jedna gazeta regionalna. W przypadku 
polskich badań były to: „Gazeta Wyborcza”, „Fakt” oraz „Polska. 
Głos Wielkopolski”. W sumie analizie poddano 815 artykułów z 
wydań, które ukazały się między kwietniem a lipcem br. Zdecy-
dowana większość  z nich (85%) opublikowana była na sportow-
ych stronach gazet, 7 % na stronach regionalnych, a niecałe 2% 
znalazło sie na pierwszej stronie. 
Kodowanie wszystkich artykułów zostało przeprowadzone 
przez studentów II roku socjologii UAM podczas praktyk 
studenckich, a następnie zostało zwery�kowane przez 
dr Honoratę Jakubowską oraz dwoje doktorantów Instytutu 
Socjologii UAM – mgr Annę Datko oraz mgr Łukasza 

Pierwszy the International Sports Press Survey z udziałem 14 
instytucji badawczych z 10 krajów z 3 kontynentów odbył się w 
2005 roku. Analizie poddano wówczas 37 gazet i w tamtym 
czasie było to największe tego typu ilościowe badanie prasy 
dotyczące sportu. W tegorocznej edycji swój udział zgłosili 
przedstawiciele aż 22 państw z 6 kontynentów, m.in. Australii, 
Stanów Zjednoczonych, Brazylii, 9 krajów europejskich, a także 
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Skoczylasa. Pod koniec lipca br. dane z Polski zostały przesłane 
do niemieckich koordynatorów całego projektu. Aktualnie są na 
etapie opracowywania. Już teraz warto jednak zwrócić uwagę na 
interesujące wyniki dotyczące polskiej części badań. 
Jednym z analizowanych zagadnień, jak już zostało wcześniej 
wspomniane, była kwestia płci w sporcie. Z polskich badań 
wynika, iż 86% wszystkich artykułów dotyczyło mężczyzn spor-
towców i męskiego sportu, a tylko 10% poświeconych jest 
sportowi kobiet (pozostałe 4% dotyczyło obu płci lub płeć – jak 
na przykład w przypadku kibiców – nie była określona). Co 
ciekawe, te wyniki pokrywają z poprzednim badaniem prasy 
realizowanym w 2005 roku.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można wskazać na dwa 
główne źródła nieobecności sportu kobiet w prasie. Pierwszym 
jest popularność poszczególnych dyscyplin. W przypadku pols-
kich gazet, ponad połowa (58%) artykułów dotyczyła piłki 
nożnej, a 8% - sportów motorowych, w tym przede wszystkim 
żużla. W przypadku obu sportów wszystkie artykuły były 
poświecone mężczyznom. Inaczej sytuacja wyglądała w przy-
padku kolejnych sportów – koszykówki, tenisa, kolarstwa i 
siatkówki, gdzie poświęcano tyle samo miejsce każdej z płci lub 
więcej miejsca kobietom. Jednak każdy z tych sportów był 
tematem tylko około 5% analizowanych artykułów, najczęściej 
przy okazji dużych imprez sportowych i/lub sukcesów naszych 
zawodników i zawodniczek.

Drugą przyczyną nieobecności sportu kobiet może być domi-
nacja mężczyzn w sportowym środowisku dziennikarskim. 
Mężczyźni byli autorami 95% artykułów podpisanych imieniem i 
nazwiskiem. Liczba ta mogłaby być jeszcze większa, gdyby 
uwzględnić artykuły podpisane inicjałami, stanowiące 1/3 
wszystkich materiałów.
Przeprowadzone badanie wskazało zatem na ważny problem 
marginalizacji sportu kobiet w mediach, który, choć od wielu lat 
analizowany jest przez badaczy angielskich czy amerykańskich, 
w Polsce pozostaje niemal niezauważony. 
Rezultaty całości badań zostaną przedstawione na 7 światowej 
konferencji Play the Game, organizowanej w tym roku pod 
hasłem „Bringing change to the heart of sport”, która odbędzie 
sie w dniach 3-6 października 2011 roku w Kolonii. Koordyna-
torzy projektu w poszczególnych krajach za udział w badaniu 
otrzymują wyłączny dostęp do całości danych na okres jednego 
roku. Później wyniki będą ogólnodostępne.
Więcej informacji, w tym także wyniki badania z 2005 roku, 
można znaleźć na stronie: http://playthegame.org/.
 

Dr Honorata Jakubowska
Instytut Socjologii UAM
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Polubmy 
pająki! 

W powszechnym mniemaniu pająki są brzydkie i 
niebezpieczne, budzą strach, a nawet 
przerażenie. Dr Agnieszka Babczyńska, badaczka 
z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska udo-
wadnia, że większość z nich jest nie tylko całkowi-
cie niegroźna, ale przede wszystkim 
pożyteczna.  

Od dawien dawna pająki budziły bardziej lęk i odrazę niż zain-
teresowanie. Właściwie trudno powiedzieć, dlaczego akurat 
pająki budzą w nas tyle negatywnych odczuć. Może wynika to z 
przeświadczenia, że mogą być dla nas niebezpieczne, a może ich 
charakterystyczny wygląd, często kosmate ciała i długie odnóża 
wzbudzają strach? Tymczasem pająki są bardziej naszymi 
sprzymierzeńcami niż wrogami – twierdzi dr Agnieszka 
Babczyńska z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii UŚ.
–  Pająki są piękne! Na naszych łąkach i w lasach żyje wiele 
gatunków bardzo urodziwych pająków: białych i atłasowych jak 
suknia ślubna lub żółtych – ich kolorystyka oczywiście odpowi-
ada kolorystyce tła, np. kwiatów, z którym pająki chcą się zlać. 
Może rzeczywiście wiele pająków nie ma zbyt pociągającego 
wyglądu, ale na pewno nie są groźne dla człowieka – dodaje.
 
Nie ma się czego bać
W Polsce można spotkać tylko trzy gatunki, których można się 
obawiać, ale bardzo trudno je spotkać, przeciętny spacerowicz 
nie jest na kontakt z nimi narażony. Jeden z bardziej jadowitych 
pająków zamieszkujących tereny Polski to sieciarz jaskiniowy 
(Meta menardi), który, jak nazwa wskazuje, żyje w jaskiniach, 
głównie przy wejściach do nich, ale także w studzienkach kanali-
zacyjnych, piwnicach, czy u wylotów starych tuneli kolejowych. 
Jego ukąszenie może być porównane do użądlenia szerszenia. 
Polskich pająków jednak nie trzeba się bać, żaden domowy pająk 
nie jest w stanie zrobić nikomu krzywdy. Szczęki wielu z nich nie 
są w stanie nawet przebić skóry człowieka. – Ja sama nałapałam 
tysiące pająków. Robię to zazwyczaj gołymi rękami i nigdy żaden 
mnie nie ukąsił - dodaje dr Babczyńska.

One są wszędzie
Pająki to drapieżniki. Żyją wszędzie, na wszystkich kontynentach, w 
każdych warunkach. Zasiedlają wszystkie dostępne środowiska i 
różnorodne ekosystemy lądowe: leśne i łąkowe, podmokłe i suche, 

wiejskie i zurbanizowane, a nawet wodne, np. pająk topik 
(Argyroneta aquatica) czy bagnik przybrzeżny (Dolomedes �mbria-
tus) – największy pająk żyjący w Polsce. Żyją nawet w tak nieprzy-
jaznych i skrajnie zanieczyszczonych miejscach jak hałdy. Oczywiście 
jedne pająki są bardziej wytrzymałe, inne mniej. Na hałdach, które są 
głównym miejscem zainteresowań dr Babczyńskiej, trudno spotkać 
popularnego krzyżaka, ale występuje tu licznie np. osnuwik pospolity 
(Linyphia triangularis).– Czasami sama się zastanawiam, co one tam 
jedzą, ale coś muszą, skoro żyją i się rozmnażają – śmieje się badac-
zka.

Pająki sieciowe i niesieciowe
Pająki charakteryzuje ogromna różnorodność sposobów 
polowania, aktywności życiowej i cyklów rozwojowych. W dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że dzielą się na dwie grupy 
różniące się strategią polowania: pająki sieciowe (polujące za 
pomocą sieci łownych, czyli pajęczyn) oraz niesieciowe (polujące 
aktywnie, skacząc na o�arę lub wstrzeliwując lepką substancję 
obezwładniajaco-paraliżującą). Pająki dużo jedzą, polują 
nieustannie. O�arami większości pająków sieciowych są głównie 
owady latające, zaś pająków biegających – również pluskwiaki, a 
także inne pająki. Wspomniany bagnik przybrzeżny żywi się 
nawet małymi rybkami i kijankami.

Osnuwik pospolity na owocu trzmieliny
Foto: Agnieszka Babczyńska
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kręgowców, głównie u gryzoni i ryb. W świecie bezkręgowców o 
tych metalotioneinach wiadomo bardzo mało i jest to obszar 
dotąd niezbadany.

Białka vs. toksyny
 – O badaniach metalotionein u pająków realizowanych w innych 
jednostkach naukowych nic nie wiadomo, prawdopodobnie nie 
są takie prowadzone. Dlatego mamy szanse wnieść wiele nowego 
w tej dziedzinie badań pająków. Są to prace nowatorskie. Jeżeli 
przyjąć, że to co można na ten temat znaleźć w dostępnej 
literaturze i w bazach czasopism naukowych, odzwierciedla prace, 
jakie się prowadzi w świecie, to o metalotioneinach w powiązaniu 
z pająkami i z nich detoksykacją niewiele wiadomo. W 2010 r. 
ukazała się jedna praca – w Belgii - dotycząca białek metalotio-
neinopodobnych, czyli też niejednoznacznie mówi, że są to 
metalotioneiny, ale białka bardzo zbliżone funkcją i działaniem. 
Jesteśmy w trakcie opracowania i składania do czasopism 
naukowych pierwszych wyników naszych badań na metalotio-
neinach. Na pewno wypełnią „dziurę” w pracach prowadzonych 
nad tymi białkami – twierdzi dr Babczyńska.

Ekosystem kompletny
Dla ekologii i naszego regionu badania prowadzone w Katedrze 
Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii są istotne. Jeżeli ekosystem 
jest kompletny, czyli ma zarówno producentów, jak i kon-
sumentów I i II rzędu, to wówczas ma szanse rozwijać się w 
kierunku najbardziej zrównoważonego. Jeżeli któregoś 
elementu brakuje, to inne pozostają w nierównowadze, robi się 
ich za dużo lub za mało, czyli nie jest to naturalna �uktuacja, jaką 
się zna ze zrównoważonych środowisk. Na tej podstawie 
możemy, oczywiście w pewnym stopniu, wnioskować, czy 
ekosystem funkcjonuje prawidłowo, czy jest za bardzo zmieni-
ony przez człowieka i w jakim kierunku prowadzić prace, które 
miałyby to środowisko przywrócić do prawidłowego funkc-
jonowania. Dlatego badania biologów z Katedry Fizjologii 
Zwierząt i Ekotoksykologii mają istotne znaczenie środowiskowe.

Dr Agnieszka Babczyńska bada biologię i �zjologię pająków, a 
szczególnie ich strategie przetrwania w zanieczyszczonych 
środowiskach

Muchy na celowniku
Pająki są pożyteczne, spełniają ważną rolę w ekosystemie. 
Gdybyśmy chcielibyśmy nie używać pestycydów w polu, potra�ą, 
dzięki swojej aktywności drapieżniczej – i są na to badania – 
wyjeść znaczną ilość szkodników. Są więc naturalnymi 
sprzymierzeńcami naszych upraw. Jednak aby pająki mogły nam 
pomagać, w rejonie upraw powinny rosnąć krzaki i inne zarośla, 
w którym mogłyby się osiedlić. – Mówi się także że „szczęśliwy 
dom, gdzie pająki są”, wprawdzie nie ma na to naukowych 
dowodów, ale pewnie chodzi o to, że pająki żywią się muchami i 
innymi owadami mieszkającymi w naszych domach, a ponadto 
są wrażliwe na oddziaływania chemiczne.  Mimo iż jest to prawda 
ludowa, ja bym jej nie lekceważyła – mówi badaczka. 

Zbieracze metali ciężkich
Głównym zakresem zainteresowań naukowych dr Agnieszki 
Babczyńskiej jest toksykologia pająków. Zajmuje się szczególnie 
gatunkami, które żyją w zanieczyszczonych środowiskach, takich 
jak np. hałdy. Pająki takie gromadzą w sobie, często w 
zaskakująco dużych ilościach, metale ciężkie. Nieulegające 
rozkładowi toksyny środowiskowe po wniknięciu, wraz z 
pokarmem, do organizmów o�ar pająków, są odkładane i 
gromadzone w komórkach przewodu pokarmowego. Pająki ich 
nie eliminują i potra�ą przez całe życie kumulować wszystkie 
metale, które znalazły się w pokarmie. Wchłonięcie takiej ilości 
toksyn dla wielu innych gatunków zwierząt byłoby wielkim 
obciążeniem, mogłoby nawet prowadzić do śmierci. Tymczasem 
pająki doskonale sobie z tym radzą: żyją, rozmnażają się, 
utrzymują populację na odpowiednim poziomie. Nie wiadomo za 
bardzo, jakimi sposobami te metale zagospodarowują i jak to się 
dzieje, że nie szkodzą im one. Toksyny gromadzą w nieaktywnych 
granulach w odwłoku, w gruczołach jelita środkowego, 
odizolowane od wszystkich przemian metabolicznych. Naukowcy 
z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii zastanawiają się, 
jakie są ich strategie obrony przed metalami. Obecnie badacze są 
na etapie badań białek wiążących metale. Takie białka – metalo-
tioneiny – wyłapują metal, wiążą go w swoich cząsteczkach (mają 
wysokie powinowactwo do jonów metali) i unieczynniają. Meta-
lotioneiny to białka, które występują we wszystkich żywych 
organizmach, łącznie z roślinami, ale najlepiej są rozpoznane u 

MOŻE WIELE OSÓB NIE PRZEPADAĆ ZA PAJĄKAMI, BAĆ SIĘ ICH I 
UWAŻAĆ ZA NIEBEZPIECZNE, ALE PAJĄKI STANOWIĄ WAŻNY 
ELEMENT EKOSYSTEMU. GDYBY ICH ZABRAKŁO – SZYBKO 
ODCZULIBYŚMY TEGO KONSEKWENCJE: MÓGŁBY TO BYĆ 
GWAŁTOWNY WZROST POPULACJI GATUNKÓW BĘDĄCYCH 
OFIARAMI PAJĄKÓW, NP. KOMARÓW CZY MUCH, A NAWET 
POJAWIENIE SIĘ GROŹNYCH DLA CZŁOWIEKA CHORÓB. DLATEGO 
POLUBMY PAJĄKI, BO MIMO SWEGO GROŹNEGO WYGLĄDU, SĄ 
NASZYMI PRZYJACIÓŁMI.

„Urodzeni mordercy”, czyli nowo urodzone „wilcze pająki” (Lycosidae)
Foto: Agnieszka Babczyńska
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Prawa fizyki  
zagrożone?

Odkąd bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdów stało się, obok 
ich ekonomiki i ekologii, priorytetem producentów, wielu z nas 
zna skróty: ABS, ASR, TSC, ESP, SRS, SIPS, EBD, wie, czym jest strefa 
zgniotu, czym napinacze pasów bezpieczeństwa. Poduszki powi-
etrzne (nawet kilkanaście) montowane są nie tylko przed kierowcą 
i pasażerem, chronią ich również z boku, na wysokości kolan, 
montowane są w słupkach, chronią także pasażerów na tylnym 
siedzeniu. Systemy bezpieczeństwa, znajdujące się w kabinie, są 
nie tylko coraz bardziej wyra�nowane, ale również powszechne, 
bowiem od listopada wszystkie nowe auta rejestrowane na terenie 
Unii Europejskiej muszą być wyposażone w system kontroli trakcji. 
Projektanci nie ustają w badaniach, a ich efektem są rozwiązania, 
które mogą zaskakiwać, jak ten stosowany w samochodach Mer-
cedes, tuż przed wypadkiem napina pasy, ustawia do pionu fotele, 

Zderzak akumulujący energię, który został wynaleziony przez polskiego konstruktora budzi emocje. 
Jedni widzą w nim rozwiązanie, które znacząco wpłynie na stan bezpieczeństwa w Polsce, inni twier-
dzą, że zasada jego działania nie została potwierdzona w sposób naukowy.  

zamyka szyberdach. System PRE SAFE stara się przewidzieć kolizję 
w oparciu o informacje płynące z czujników zamontowanych w 
systemie stabilizującym jazdę oraz asystencie hamowania.  Wszyst-
kie te elementy, choć niezwykle zaawansowane technicznie, nie 
potra�ą jednak jednego. Nie oszukają praw �zyki. 

Przerażające statystyki
O znaczeniu takich badań świadczy fakt, że w 2010 roku w 38 832 
wypadkach drogowych  zginęło 3907 osób, a 48 952 zostały 
ranne. W tym roku doszło do 416 075 kolizji, to jest o 9% więcej 
niż w poprzednim. Liczba wypadków spadła o 12,1%, liczba 
zabitych o 14,6%, liczba rannych o 12,7%. Ten rok był 
przełomowy, bowiem liczba zabitych spadła poniżej czterech 
tysięcy. Choć zauważalna jest tendencja spadkowa 

Źródło: http://www.project-epar.pl/metoda-absorpcji-energii-kinetycznej/technologia/
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bowiem samochód wyszedł z kolizji bez widocznych uszkodzeń. 
Z internetowej witryny projektu EPAR dowiedzieć się można, że 
zasada działania zderzaka oparta jest o zamianę znacznej części 
energii kinetycznej obiektów zderzających się na energię 
kinetyczną przetworników akumulacyjno-rozpraszających. 
Energia pojazdu, który uczestniczył w kolizji zostaje przekazana 
do mechanicznych akumulatorów, co pozwala zredukować skutki 
uderzenia o ponad 90% . 
Zdaniem autorów urządzenia, energia projektu może zostać 
zmagazynowana w urządzeniu o wymiarach 20x20x20cm. Obok 
zderzaka, opracowano już model barierki, która pochłaniając 
energię uderzenia, mogłaby ograniczyć zniszczenia samochodów 
wypadających z drogi. Nowatorstwo tej technologii polegać ma 
na tym, że energia kinetyczna rozpędzonych aut zostaje 
pochłonięta, a potem przekazana do mechanicznego 
wirnikowego akumulatora energii, gdzie może być dowolnie 
długo rozpraszana.  

Świat docenia, w Polsce sceptycznie
Owoce pracy Centrum EPAR znajdują uznanie na wystawach w 
kraju i za granicą (w 2010 roku dwa złote medale na 
Międzynarodowych Targach Wynalazców w Kuwejcie, dwa złote i 
dwa srebrne medale na wystawie wynalazków w Warszawie, 
złoty medal na targach Innova w Brukseli, złoty medal na 
Międzynarodowych Targach Wynalazków w Genewie). Nie 
brakuje jednak głosów krytycznych. Autorom projektu zarzucano 
zbytni optymizm, brak modelu produkcyjnego, brak wiarygod-
nych wyników i niepotrzebne ogłaszanie, że udało im się obalić 
prawa �zyki, w tym zasadę zachowania pędu. Wskazywano, że 
podobne wyniki można uzyskać wysuwając samochodowy 
zderzak mocno do przodu i mocując go na amortyzatorach, co 
pozwoli wydłużyć czas hamowania, a konstruktorzy zderzaka 
zdają się pomijać siłę bezwładności, która działa na pasażerów 
samochodu uczestniczącego w zderzeniu. Ponadto produkcyjny 
model byłby zbyt duży i mógłby zaburzać sylwetkę samochodu. 
Przeciętny kierowca, który zasady dynamiki mgliście kojarzy z 
lekcjami �zyki w szkole średniej, a którego ciekawość rozbudziły 
media informujące o rewolucyjnym polskim wynalazku, musi 
jeszcze poczekać na wyniki badań. Jeśli będą one na tyle 
przekonujące, że zainteresuje się nim przemysł motoryzacyjny,  
można liczyć na montaż tego wynalazku w pojazdach. W przeci-
wnym razie, rozwiane będą nadzieje na radykalną poprawę 
bezpieczeństwa na drogach dzięki zderzakowi Łągiewki. Teraz 
pozostaje jedynie… jeździć ostrożnie. 

w pierwszej dekadzie XXI wieku, to polskie drogi nadal są niebez-
pieczne. Jeszcze w 2000 roku dochodziło na nich do 57.331 
wypadków, w których ginęły 6294 osoby a obrażenia odnosiło 
71.638 osób. W latach 2001-2010, o 29% zmniejszyła się liczba 
o�ar śmiertelnych, o 28% spadła liczba wypadków i rannych, o 
22% wzrosła liczba kolizji, o 64% zwiększyła się liczba samo-
chodów osobowych. 
Wśród przyczyn wypadków niezmiennie powtarzają się: niedos-
tosowanie prędkości do warunków ruchu, nie udzielenie 
pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezach-
owanie odpowiedniego odstępu między pojazdami. Jeśli 
przyjrzeć się rodzajom wypadków, widać wyraźnie, że dominują 
zderzenia pojazdów: boczne (26,9%), czołowe (11,7%), tylne 
(10,9%). W kategorii najechanie aż 28,3% stanowią zdarzenia 
związane z pieszymi. Warto pamiętać, że obok poprawy stanu 
infrastruktury drogowej, niezwykle pilną potrzebą staje się 
poprawienie statystyki wypadków drogowych. 
Dla porównania, na szwedzkich drogach ginie rocznie 350 osób, a 
realizacja programu „Wizja zero” ma doprowadzić do spadku tego 
wskaźnika do 220 w roku 2020 i do zera w przyszłości. Badania 
prowadzone w Szwecji dowodzą, że poprawie bezpieczeństwa na 
drogach sprzyja lepszy stan nawierzchni i rozdzielenie pasów 
ruchu, co zapobiega zderzeniom czołowym. Ważne jednak, że nie 
są to bariery betonowe lub metalowe, a takie, które pochłoną 
energię kinetyczną w razie zderzenia – stosuje się w tym celu 
stalowe liny rozpięte pomiędzy słupkami.

Crash test malucha i… żadnych uszkodzeń
Poprawa statystyk bezpieczeństwa na polskich drogach to 
zadanie, które wiele lat temu postawił sobie Łucjan Łągiewka, 
wynalazca i konstruktor. Jest on autorem koncepcji zderzaka, 
który wzbudził wiele dyskusji i sporów w środowiskach naukow-
ych. Projekt rozwijany jest obecnie przez Centrum Badawczo-
Rozwojowe EPAR, które zajmuje się technologiami związanymi z 
pochłanianiem oraz konwersją energii kinetycznej, układami 
dynamicznej amortyzacji, systemami hamulców dynamicznych, 
zespołami przekazywania energii kinetycznej oraz urządzeniami 
opartymi o energetyczny przetwornik 
akumulacyjno-rozpraszający (w skrócie EPAR). Kiedy w 1998 roku 
odbył się publiczny pokaz działania zderzaka, podczas crash 
testu, wyposażony w niego Fiat 126p z kierowcą, który nie był 
przypięty pasami bezpieczeństwa, uderzył z prędkością 60 km/h 
w przeszkodę. Obserwujący eksperyment oraz widzowie zgro-
madzeni przed telewizorami przecierali oczy ze zdumienia, 

W ROKU 2010 W 38 832 WYPADKACH DROGOWYCH  ZGINĘŁO 3 907 
OSÓB, A 48 952 ZOSTAŁY RANNE
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