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Słowo wstępu
Przyzwyczailiśmy się już, że w 

Polsce wszystko jest trudniejsze, 
mniej opłacalne, bardziej ryzykow-
ne, niekiedy niewykonalne. Z dumą 
wysłuchujemy wszystkich dowodów 
uznania dla naszych rodaków, czy 
będą to sportowcy, artyści czy na-
ukowcy. Do tej ostatniej grupy z pewnością można za-
liczyć prof. Elżbietę Frąckowiak, która niedawno zosta-
ła nagrodzona przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 
Pani Profesor jest niekwestionowanym autorytetem 
i należy do światowej czołówki w swojej dziedzinie. 
Gdzie pracuje? W USA? W Niemczech? We Francji? 
Nie, jej gabinet znaleźć można w Poznaniu na tutej-
szej Politechnice. Na przekór wszystkiemu udowadnia 
ona, że można, trzeba tylko być wytrwałym i pracowi-
tym. Przeczytacie o tym w rozmowie z Panią Profesor. 

Ponadto w numerze znaleźć można ciekawe arty-
kuły o tym, jak picie piwa może pomóc nam obniżyć 
koszt ogrzewania domu, jak spojrzeć na świat oczami 
dziecka, jak szkoły dbają o to, co zjadają na przerwach 
uczniowie oraz jak projektować miasta, by unikać 
miejsc, w których występować może przestępczość. 

 Zapraszamy do lektury
 dr Marcin Piechocki

Shot naukowy: 
Odcinek 14

Pimp my mind: 
Nerki mają głos

Chcesz wiedzieć 
więcej - kliknij.
Chcesz wiedzieć 
więcej - kliknij.

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie.
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Sukcesy
wrocławskich naukowców 

Nowa specjalność
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Wirtualna fizyka 
na Politechnice Koszalińskiej

Opracowany przez wrocławskich naukowców Me-
chatroniczny układ do wspomagania pokonywania 
przeszkód przez wózek inwalidzki otrzymał Złoty Me-
dal na 60. Jubileuszowych Międzynarodowych Targach 
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik. 
Nagrodę otrzymał dr inż. Jarosław Szrek. Zakład Teorii 
Maszyn i Układów Mechatronicznych Politechniki Wro-
cławskiej kryje nowoczesne laboratorium układów me-
chatronicznych, w którym prowadzone są prace nad 
manipulatorami równoległymi (płaskimi i przestrzen-
nymi), manipulatorami mobilnymi, montażowymi oraz 
elementami automatyki i sterowania służącymi do ob-
sługi procesów technologicznych. W laboratorium od 
lat modernizowane są urządzenia do rehabilitacji: wóz-
ki inwalidzkie, mechanizmy umożliwiające załadunek 
wózka do auta czy windy.  

Srebrny medal otrzymał dr inż. Janusz Szymkowski, 
uznanie zdobyło jego urządzenie do wycinania krążków 
ze szkła płaskiego. Innowacyjność tego projektu doce-
niło również Ministerstwo Edukacji, Badań, Młodzieży  
i Sportu Rumunii, które przyznało specjalne wyróżnienie. 

Wyjazd naukowców Politechniki na Targach został 
zorganizowany i sfinansowany przez Wrocławskie Cen-
trum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

3 lutego Senat Uczelni podjął decyzję o stworze-
niu specjalności Biologia sądowa na kierunku Biolo-
gia (studiów uzupełniających magisterskich), co jest 
efektem współpracy z Komendą Wojewódzką Po-
licji w Lublinie. Absolwenci będą przygotowani do 
współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz pro-
kuratorami i policją w zakresie ekspertyz, w opar-
ciu o materiał biologiczny. W trakcie studiów nabę-
dą umiejętności prawidłowego wykonywania eksper-
tyzy sądowej, samodzielnego pozyskiwania materia-

Niewielkie zainteresowanie fizyką wśród uczniów 
klas I-III szkół ogólnokształcących i techników wo-
jewództw: lubuskiego i zachodniopomorskiego 
zwróciło uwagę naukowców z Politechniki Kosza-
lińskiej. Postanowili oni podnieść poziom nauczania 
tego przedmiotu, by umożliwić kontynuację kształ-
cenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych 
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. System na-
uczania zostanie wzbogacony o 100 interaktywnych 
filmów, 100 gier edukacyjnych w technologii flash 
(dostępne dla uczniów przez 24 godziny), 10 fil-
mów przedstawiających zjawiska fizyczne, z którymi 
zmagają się firmy produkcyjne oraz 30 filmów na-
kręconych kamerą szybkościową obrazujących zło-
żone zjawiska fizyczne. Nauczyciele fizyki otrzyma-
ją podręcznik użytkownika i konspekty lekcji, które 
będą mogli zastosować w swoich szkołach. 

 Więcej szczegółów: http://studianet.pl/

łu biologicznego w miejscu zdarzenia, odpowiedniej 
jego interpretacji i oznaczania oraz przeprowadzania 
analiz genetycznych. Laboratorium Kryminalistycz-
ne KWP w Lublinie realizować będzie przedmioty ta-
kie, jak: Kryminalistyczne ślady biologiczne i ich ba-
danie wstępne, Technika kryminalistyczna, Techniki 
badawcze w genetyce sądowej, Podstawy osmologii, 
Podstawy daktyloskopii i metody pokrewne identyfi-
kacji. Tę rzadką specjalność można było studiować 
dotychczas jedynie w Krakowie, Łodzi i Gdańsku. 
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Prawa półkula mózgu   
odpowiada za depresję?

Dr n. med. Monika Talarowska jest psychologiem 
klinicznym, a dr hab. n. med. Piotr Gałecki - lekarzem 
psychiatrą. Pracują w Klinice Psychiatrii Dorosłych 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadzą 
badania na temat udziału prawej półkuli mózgu w po-
wstawaniu zaburzeń depresyjnych nawracających.

Maja Biernacka: Jaką rolę odgrywają poszcze-
gólne półkule mózgu w przebiegu procesów 
psychicznych?

Monika Talarowska: Dwie półkule naszego 
mózgu nie są idealnie symetryczne, ale w pew-

Lewa półkula mózgu jest wyspecjalizowana w funkcjach związanych z mową, 
prawa – odpowiada za percepcję sygnałów niewerbalnych. Naukowcy 
z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi postawili hipotezę, że zaburzenia 
w przetwarzaniu informacji pozasłownych mogą być podłożem depresji. Jeżeli 
badania potwierdzą ich założenia, będzie można zmodyfi kować oddziaływania 
terapeutyczne wobec chorych i skuteczniej ich leczyć.

nym stopniu wyspecjalizowane w wykonywa-
niu swoich zadań. Lewa półkula kontroluje pra-
wą stronę ciała i odbiera sygnały płynące z tej 
strony. Prawa półkula – odwrotnie. Lewa pół-
kula jest na ogół wyspecjalizowana w funkcjach 
związanych z mową, a prawa – w zadaniach 
przestrzennych i matematycznych. Zaangażo-
wana jest także w przetwarzanie bodźców emo-
cjonalnych, muzycznych oraz w przebieg proce-
sów pamięci i uwagi. Należy jednak pamiętać, 
że podejmowane przez nas działania (np. czyta-
nie i pisanie, jazda na rowerze itd.) 
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angażują kilka obszarów mózgu jednocześnie, a nasz 
mózg nie jest ani typowo matematyczny ani emocjo-
nalny.

Skąd podejrzenie, że zaburzenie funkcjonowa-
nia prawej półkuli ma związek z występowa-
niem depresji?

Piotr Gałecki: Podstawowym objawem depresji jest 
obniżenie nastroju. Za jego powstanie odpowiadają jed-
nak procesy poznawcze, czyli sposób, w jaki odbieramy 
i przetwarzamy informacje. To one decydują o tym, 
w jaki sposób reagujemy na otaczający nas świat, jak 
postrzegamy siebie i innych. Wpływ procesów poznaw-
czych na doświadczenia społeczne jest niewątpliwy. O 
jakości naszych interakcji społecznych decyduje to, jak 
pojmujemy relacje interpersonalne, jak trafnie inter-
pretujemy zachowanie innych osób oraz, czy potrafi my 
w działaniu wykorzystywać wcześniejsze doświadcze-
nia. W relacjach społecznych prawa półkula odpowiada 
za percepcję sygnałów niewerbalnych, a lewa – za od-
biór przekazu werbalnego. Biorąc pod uwagę, że blisko 
93% przekazu stanowi komunikacja niewerbalna, jest 
bardzo prawdopodobne, że zaburzenia w przetwarza-
niu tego rodzaju informacji mogą być podłożem depre-
sji. Właściwie zauważył to już Cyceron, mówiąc, że mil-
czenie bywa wymowniejsze od mowy.

MEDYCYNA

Jakie defi cyty emocjonalne można zaobserwo-
wać wśród pacjentów z depresją w następstwie 
uszkodzenia prawej półkuli mózgu?

Monika Talarowska: W naszych badaniach poza 
oceną zdolności rozpoznawania bodźców wzroko-
wych, koncentrujemy się na kompetencjach języko-
wych pacjentów. Prawa półkula zaangażowana jest 
w regulację para- i poza językowych aspektów wy-
powiedzi, czyli w regulację relacji pomiędzy języ-
kowymi cechami wypowiedzi 
(cechy leksykalne, se-
mantyczne, składnio-
we), a kontekstem 
wypowiedzi (w ja-
kiej sytuacji i do 
kogo mówimy). 
Są to tzw. kom-
petencje komu-
nikacyjne/prag-
matyczne. 

w regulację para- i poza językowych aspektów wy-
powiedzi, czyli w regulację relacji pomiędzy języ-
kowymi cechami wypowiedzi 
(cechy leksykalne, se-
mantyczne, składnio-
we), a kontekstem 
wypowiedzi (w ja-
kiej sytuacji i do 
kogo mówimy). 
Są to tzw. kom-
petencje komu-
nikacyjne/prag-
matyczne. 

Półkula lewa Półkula prawa

„Staranie się” Działanie

Język Obrazy

Logika przyczynowo-skutkowa Intuicja

Planowanie Orientacja na „tu i teraz”

Zdolności matematyczne Zdolności humanistyczne

Analiza Synteza

Drukowane litery Pisane litery

Symetria Asymetria

Przestrzeń 2D Przestrzeń 3D

Analiza kształtów Figury przestrzenne

Kolory biało-czarne, cienie Kolory 

Logika Emocjew

FUNKCJE MÓZGU
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Pacjenci z uszkodzeniem prawej półkuli mają trudno-
ści z doborem odpowiednich słów, nie potrafi ą w spo-
sób spójny przekazywać informacji, gubią wątek wy-
powiedzi, mają trudności z oceną i selekcją informacji, 
mówią w sposób rozwlekły i dygresyjny, nie korzystają z 
podpowiedzi oraz mają trudność z odpowiednią ekspre-
sją intonacji głosowej. Analogiczne problemy dotyczą 
rozumienia wypowiedzi innych osób. Omawiany defi cyt 
może mieć negatywny wpływ na relacje interpersonal-
ne chorych oraz przebieg depresji.

Piotr Gałecki: Pacjenci z zaburzeniami depresyjny-
mi nawracającymi oraz chorzy z uszkodzeniem prawej 
półkuli mają także trudności w rozpoznawaniu emo-
cji wyrażanych przez lewą część twarzy. Podobnych za-
leżności nie zaobserwowano w przypadku osób zdro-
wych, z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych w prze-
biegu choroby afektywnej dwubiegunowej oraz z uszko-
dzeniem lewej półkuli mózgu. Defi cyty te mogą być po-
wiązane z gorszymi rokowaniami terapeutycznymi oraz 
z obniżeniem statusu socjo-ekonomicznego.

Jak będą przebiegały badania?
Monika Talarowska: W badaniach biorą udział pa-

cjenci z zaburzeniami depresyjnymi hospitalizowani w 

naszej Klinice. Grupę porównawczą stanowią prawo-
ręczni pacjenci po przebytym epizodzie udaru mózgu w 
półkuli prawej, przebywający na oddziale neurologicz-
nym. Łącznie zamierzamy zbadać około 200 osób. Ba-
dania już się rozpoczęły. Gromadzenie danych potrwa 
około rok. Zakładamy, że defi cyty poznawcze prezento-
wane przez pacjentów z depresją będą zbliżone do de-
fi cytów typowych dla chorych po przebytym udarze mó-
zgu. Jeżeli ta hipoteza potwierdzi się, może się okazać 
że u podłoża depresji leżą zaburzenia poznawcze, co 
pozwoli na modyfi kację oddziaływań terapeutycznych 
wobec tych chorych.

Dziękuję za poświęcony czas.

MEDYCYNA

Za cykl prac na temat procesów zapalnych w depre-
sji zespół Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi otrzymał w 2011 roku Nagro-
dę Ministra Zdrowia, a wynikami badań dotyczącymi 
roli tlenku azotu w depresji zainteresował się zespół 
redakcyjny Psychiatric News – ofi cjalny organ Ame-
rykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Monika Talarowska, Agata Orzechowska, Krzysz-
tof Zboralski, Piotr Gałecki: Udział prawej półku-
li mózgu w etiologii zaburzeń depresyjnych, Psy-
chiatria Polska 2011, tom XLV, numer 4

Piotr GałeckiMonika Talarowska

redakcyjny Psychiatric News – ofi cjalny organ Ame-
rykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

naszej Klinice. Grupę porównawczą stanowią prawo-

tof Zboralski, Piotr Gałecki: Udział prawej półku-
li mózgu w etiologii zaburzeń depresyjnych, Psy-
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Zobaczyć świat   
oczami dziecka
Wszyscy znamy fi lm „I kto to 
mówi”, w którym poznawaliśmy 
świat z perspektywy niemowlaka. 
Wizja rzeczywistości, którą dziecko 
rozumie i w zabawny sposób 
komentuje, wywołuje salwy 
śmiechu. Pomyślmy, co by się stało, 
gdybyśmy mogli zrozumieć sposób 
widzenia świata przez dzieci? Na 
to pytanie starają się odpowiedzieć 
naukowcy z Laboratorium Psychologii 
Małego Dziecka, które działa przy 
Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Zobaczyć świat   
oczami dziecka
Wszyscy znamy fi lm „I kto to 
mówi”, w którym poznawaliśmy 
świat z perspektywy niemowlaka. 
Wizja rzeczywistości, którą dziecko 
rozumie i w zabawny sposób 
komentuje, wywołuje salwy 
śmiechu. Pomyślmy, co by się stało, 
gdybyśmy mogli zrozumieć sposób 
widzenia świata przez dzieci? Na 
to pytanie starają się odpowiedzieć 
naukowcy z Laboratorium Psychologii 
Małego Dziecka, które działa przy 
Instytucie Psychologii Uniwersytetu 

Realizowany tam projekt badawczy „Narodzi-
ny i rozwój zdolności do mentalizacji”, które-
go celem jest obserwacja rozwoju społecznego 
i komunikacyjnego dzieci. Biorą w nim udział 
dzieci urodzone od 1 listopada 2009 roku 
do 1 lipca 2011 roku, które są badane 
co pół roku – od 12. do 42. miesią-
ca życia. Wraz z rodzicami spe-
cjaliści obserwują je, kiedy się 
bawią, jak nawiązują kontakt, 
ile wiedzą o świecie. Pierwszy 
etap projektu obejmuje bada-
nia rocznych dzieci, które wraz 
z rodzicami, są zapraszane do 
Laboratorium. Ma on pozwolić na 
opisanie najwcześniejszych przejawów 
umiejętności komunikacyjnych dzieci oraz ich 
zdolności do zrozumienia 
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stanów umysłowych innych osób, np. intencji, emo-
cji czy pragnień. Badanie prowadzone jest w for-
mie zabawy, jednak każdy jej element został sta-
rannie zaplanowany, na przykład zawiera ona okre-
ślone problemy, z którymi dzieci muszą sobie pora-
dzić. Badacz obserwuje na przykład, czy siedzące 
na kolanach dziecko, które otrzyma od niego atrak-
cyjną zabawkę i zostanie poproszone gestem o jej 
zwrot, poda ją rodzicom, badaczowi czy nie odda ni-
komu. Być może gest trzeba wzmocnić słowami „daj 
mi proszę”. Takie obserwacje pomogą zrozumieć, w 
jaki sposób dwuletnie dziecko będzie komunikowa-
ło swoje potrzeby. 

Priorytetem dla badaczy, którymi kieruje dr 
Marta Białecka-Pikul,  jest stworzenie tak przy-
jaznych warunków, by dzieci czuły się komforto-

Mentalizacja to zdolność do myślenia o stanach 
umysłowych innych osób, którą rozwijamy w kon-
takcie i interakcji z nimi. 
Więcej informacji:  
http://www.labdziecka.psychologia.uj.edu.pl/

O szczegóły projektu zapytaliśmy dr. Arkadiusza 
Białka z Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wy-
chowawczej im. Stefana Szumana na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. 

PSYCHOLOGIA

wo podczas pobytu w Laboratorium. Dotychcza-
sowe doświadczenia wskazują, że im się to udaje, 
bowiem wielokrotnie dzieci chciały pozostać tam 
dłużej, niż potrzebne było dla badania. Podsumo-
waniem badania będzie raport, który pozwoli ro-
dzicom lepiej zorientować się w przebiegu rozwoju 
społecznego ich pociech. Ponadto otrzymają pły-
tę DVD, bowiem przebieg całego badania jest re-
jestrowany. Celem projektu jest opisanie rozwoju 
zdolności do mentalizacji oraz identyfikacja indy-
widualnych i społecznych uwarunkowań przebie-
gu jego rozwoju. Krakowscy naukowcy podkreślają 
ponadto, że projekt pozwoli również stworzyć ska-
lę przydatną w badaniach zdolności do mentaliza-
cji, co pozwoli mierzyć ją u dzieci w wieku od roku 
do 3,5 lat. 
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Prowadzone przez  
Marię B. Garda badania nad 
gatunkowością w grach cyfrowych 
są w Polsce nowością, a i w skali 
światowej powstało dotąd  
niewiele prac w tym zakresie. 
Medioznawczyni z Uniwersytetu 
Łódzkiego zamierza przeanalizować 
platformy medialne i tytuły z całego 
świata. Wykorzysta do tego przyrządy 
naukowe w postaci… konsoli do gier.

Maja Biernacka: Prowadzi Pani badania doty-
czące gatunku fantasy w grach cyfrowych. Skąd 
potrzeba redefinicji? 

Maria B. Garda: Pojawienie się nowych mediów 
wpłynęło na wykształcenie się nowych modeli tekstu-
alności, jak również nowych form gatunkowych. Gry 
komputerowe wytworzyły własne gatunki takie jak FPS 
(ang. first person shooter), czy strategia czasu rzeczy-
wistego (ang. real time strategy), ale korzystają także z 
konwencji znanych nam z wcześniejszych mediów, jak 
horror, kryminał czy właśnie fantasy.

Gatunek gier cRPG (np. polska seria Wiedźmin stu-
dia CD Projekt RED) stanowi przykład adaptacji zna-
nego cyklu literackiego fantasy do medium cyfrowego. 
Moim zadaniem jest zweryfikować, czy mamy do czy-
nienia z ciągłością ewolucji gatunków w ramach kultu-
ry popularnej. Z jednej strony, gra z pewnością czerpie 
bardzo wiele, jeśli chodzi o warstwę tekstualną, z książ-
kowego pierwowzoru. Z drugiej strony mechanika roz-
grywki i nielinearność tej opowieści, wynikające ze spe-

cyfiki medium gier, powodują, iż doświadczamy cze-
goś zupełnie nowego w porównaniu z lekturą Sapkow-
skiego.

A to jest jedynie przykład bardzo klasycznego prze-
niesienia gatunku fantasy do nowych mediów. Istnie-
je wiele tytułów, które w niezwykle innowacyjny sposób 
odnoszą się do tej konwencji, jak chociażby Bindging of 
Isaac czy Sword and Sorcery.

Badanie gier musi być dosyć nietypowe.  
Na jakim etapie badań jest Pani obecnie?

Projekt jest dopiero w fazie początkowej. Całkiem 
niedawno zamówiona została aparatura badawcza i 
czekam na otwarcie przetargu. Warto wspomnieć, że 
nie jest to standardowe oprzyrządowanie naukowe. Za-
zwyczaj kojarzy nam się ono z bardzo dokładnymi przy-
rządami stosowanymi w naukach ścisłych. Tymczasem 
mowa tutaj o konsolach do gier, takich jak Playstation 
czy XboX, a także urządzeniach przenośnych typu Nin-
tendo DS. Nikt nie kojarzy tego rodzaju sprzętu z pracą 
naukową, co nie zmienia faktu, że jest mi niezbędny do 
przebadania materiału źródłowego.

Niektórzy z pobłażaniem traktują tego rodza-
ju badania kulturoznawcze, jak na przykład filmo-
znawstwo, gdzie badacze „siedzą całymi dniami 
przed telewizorem”. Jednak, choć analiza tekstu 
kultury pozornie nie wymaga tyle wysiłku, co  

Redefinicje   
gatunku fantasy w grach cyfrowych
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wszystkich możliwych lokacji i rozwiązań fabularnych 
wymaga wielokrotnego przejścia, nie tylko danego po-
ziomu czy przygody, ale czasem całego tytułu.

Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej w przypad-
ku gier sieciowych, które z zasady nie są tekstem za-
mkniętym. Mamy do czynienia z wirtualnymi światami 
równoległymi, które rozwijają się na każdym serwerze 
indywidualnie, w czasie rzeczywistym i przy udziale ty-
sięcy graczy z całego świata. Taka rozgrywka potencjal-
nie nie ma końca.

Kiedy możemy spodziewać się wniosków  
z analiz?

Efektem końcowym projektu badawczego bę-
dzie przygotowanie mojej dysertacji doktorskiej, ale 
sam projekt potrwa o kilka miesięcy dłużej niż powin-
ny trwać studia doktoranckie, co wynika z konieczności 
przygotowania wszelkiego rodzaju raportów i sprawoz-
dań. Czyli mówimy o jesieni 2014 roku.

Czyli jesteśmy już umówione na kolejne spotka-
nie. Dziękuję za rozmowę.

mgr Maria B. Garda – medio-
znawczyni, doktorantka w Ka-
tedrze Mediów i Kultury Au-
diowizualnej Uniwersytetu 
Łódzkiego. Pod opieką me-
rytoryczną prof. Ryszarda W. 
Kluszczyńskiego - kierowni-
ka Katedry i światowej klasy 
specjalisty w zakresie sztuki interaktywnej i mediów 
elektronicznych -prowadzi badania nt. redefinicji 
gatunku fantasy w grach cyfrowych. Badania finan-
sowane są z grantu Narodowego Centrum Nauki w 
Krakowie, a ich efekty zostaną przedstawione m.in. 
w pracy doktorskiej, która powstaje pod kierunkiem 
prof. Piotra Sitarskiego – pioniera badań nad grami 
komputerowymi w Polsce.

Maria B. Garda: Gra The Witcher  
w uniwersum Wiedźmina, 
Homo Ludens 1/(2) (2010)

eksperyment – dajmy na to – biotechnologiczny, to w 
praktyce sytuacja nie jest wcale tak prosta.

Zapoznanie się z samą zawartością gry komputero-
wej jest procesem, który trwa kilkadziesiąt, czasem na-
wet grubo ponad sto godzin. Gry komputerowe są śro-
dowiskiem interaktywnym, gdzie historie tworzą się 
w sposób nielinearny, z wykorzystaniem często wielu, 
skrajnie różnych klas postaci, co powoduje, że odkrycie 

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów
Fot. www.thewitcher.com
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Koniec świata   
według Internetu
Rozmowa z Rafałem Zakrzewskim, 
architektem sieci pakietowych 
wiodącego operatora 
telekomunikacyjnego

W jakim kierunku?
Przede wszystkim rośnie znaczenie i sposób realiza-

cji mikropłatności – jest szeroki rynek SMS-ów, zdra-
pek, można kupić piosenkę za jednego SMS-a za 2 zł, 
albo cały album za dwie wiadomości Premium za 40 zł. 
Wachlarz dostępnych treści audiowizualnych jest coraz 
szerszy. Mamy również dostęp do prasy, pojedynczych 
numerów czy prenumeraty. Chcesz czytać, płać – je-
śli wykupisz prenumeratę, dostaniesz np. dostęp do ar-
chiwum gratis. Druga ważna sprawa to usunięcie ano-
nimowości w sieci – FB to dobry przykład – tu pod każ-
dym wpisem widniejemy z imienia i nazwiska. Jesz-
cze tylko uszczelnienie sposobu zakładania konta i … 
na każdym forum wypowiadamy się jako My, a nie jako 
‘NN’.

Wielkopolski samorząd realizuje projekt budo-
wy sieci szerokopasmowej, czy będzie to ozna-
czać tańszy dostęp do sieci?

Wszystko zmierza do tego, żeby dostęp do Interne-
tu przestał być usługą,  a był dla nas jak woda, prąd, jak 
każde inne niezbędne medium. Dzisiaj deweloper sta-
wia osiedle domków i do jego centralnego punktu, być 
może nie do domów, ale na tyle blisko, jak się da, pod-
ciąga światłowód. Deweloper w domach instaluje oka-
blowanie, które wykorzysta np. operator (telefoniczny 
czy kablowy). Mogą oni świadczyć usługi dostępu do In-
ternetu. Myślę, idąc tym tropem, że 
model korzystania z Interne-
tu się zmieni. 
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Czy w najbliższej przyszłości jest szansa na 
darmowy Internet? 

Infrastruktura, z której składa się sieć Internet jest 
droga – my ją postrzegamy przez nasz portfel i wtedy 
wydaje się okrutnie droga. Jeśli popatrzymy jednak na 
ceny urządzeń, które musi operator kupić, to im dalej 
od USA i Europy Zachodniej, tym więcej czasu potrze-
ba, żeby Internet był naprawdę darmowy. Nie mówi-
my tu o transferze 0,5Mb/s, który wystarczy dla komu-
nikatora. Takim referencyjnym dla mnie transferem 
jest pasmo pojedynczego pasma kanału telewizyjne-
go (3-4 Mb/s), wtedy już można obejrzeć telewizję (nie 
HD). Nie widzę w tej chwili na rynku podmiotu, który 
mógłby zaoferować taką usługę. On może powiedzieć, 
że będzie na rok Internet gratis a potem będzie już 
płatny. Musi mieć pieniądze na start, na utrzymanie 
przez rok całej infrastruktury a potem mieć pomysł na 
zwrot. Sam dostęp nie jest już pomysłem na usługę, 
musi być treść, np. video, która dla moich klientów jest 
gratis. Jednak w tej chwili w Polsce nie ma jeszcze na 

tyle tak dojrzałych treści. Proszę zwrócić uwagę, że 
dopiero od niedawna powstają polskie platformy typu 
HBO Go, HBO OD, TVN Player czy Ipla. One się dopiero 
otwierają, dotychczas były postrzegane jako dodatek 
do innych usług. Teraz klient może przyjść i kupić, ale 
odebrać to w abonamentach wszystkich dostawców. 
Dostęp do takiej treści to sprawa wtórna, czy będzie to 
komórka czy coś innego. Przede wszystkim, żeby In-
ternet był darmowy, trzeba znaleźć sponsorów. Plat-
formy oferujące treści muszą zapłacić za wprowadze-
nie swojego ruchu do sieci. 

Podobnie było z telefonami komórkowymi, na 
początku mieliśmy drogi abonament, z czasem 
jego cena spadała a operatorzy zarabiali na 
usługach dodatkowych.

Tak, myślę że ten podstawowy Internet jest usługą do 
abonamentu telefonicznego, ale niedługo może się stać 
odwrotnie, bo jest też taki model, że będziemy rozma-
wiać wyłącznie ‘przez Internet’. 
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Co się wówczas zmieni dla użytkownika telefo-
nu komórkowego?

Można spojrzeć na telefon komórkowy jak na zre-
dukowany komputer. Jeżeli umówimy się, że smart-
fon jest komputerem (ma klawiaturę i ekran), to bę-
dziemy robili to, co dzisiaj na komputerze. 

Czy można zrezygnować z masztów? Skoro te-
lefonia 3G ma mniejszy zasięg, to znaczy że bę-
dziemy potrzebowali ich więcej. Jakie jest po-
krycie kraju w tym przypadku?

Nie potrafię dokładnie powiedzieć, ale to może być 
około 30%. Gęstość masztów musi być większa, ale 
usługa musi być realizowana dla jakiegoś celu, np. 
dla określonej populacji, dla określonego typu klien-
tów. Wiadomo, że w aglomeracjach 3G (lub szybsze 
LTE) będzie. I będzie się pojawiało w kolejnych, mniej-
szych miastach. Ale nie w puszczy. Tam będziemy mu-
sieli posiłkować się innymi technologiami. Trzeba pa-
miętać o obostrzeniach, jakie mamy na przykład w 
przypadku uzdrowisk. Tam nie można budować masz-
tów, restrykcje dotyczące emisji fal radiowych nie po-
zwalają na budowę takich sieci, jakbyśmy chcieli. Na-
wet jeśli gdzieś w uzdrowisku uda nam się złapać 3G, 
to może być tylu ludzi w sieci, że powstanie tłok w seg-
mencie. Gotowość telefonu nie jest równoznaczna z 
możliwością transmisji. Od masztów nie uciekniemy, 
są nowe technologie na rozpuszczenie światłowodów 
w infrastrukturze, Polska ma zaległości w tym zakre-
sie. Teraz – w mojej ocenie – są lepsze warunki dla 
konkurencji. Trzeba jeszcze kapitału. Firmy nie mają 
tak dużych pieniędzy, żeby stworzyć szybko same po-
równywalne oferty, stąd ważne są programy unijne, w 
ramach których wspiera się budowę infrastruktury na 
poziomie większym, niż lokalny (np. województw). Ta-
kie projekty muszą w rezultacie stworzyć coś takiego, 
jak masa krytyczna, po przekroczeniu której inwesty-
cja ma szanse powodzenia. 

A co idąc dalej? Co będzie, jeśli sieć, przy tej in-
frastrukturze, którą mamy teraz, się przeciąży. 
Jeżeli będziemy podłączać coraz więcej telefo-
nów, komputerów czy tabletów. 

Z planowaniem i rozbudową sieci oraz z zarządza-
niem ruchem operatorzy muszą się mierzyć codzien-
nie. Obserwuje się ruch, optymalizuje wykorzystanie za-

sobów, rozbudowuje się je, zarządza nimi tak, żeby uni-
kać przeciążeń. A są usługi, w których przeciążenia nie 
są kluczowe. Jeśli mamy poczekać na stronę czy odbiór 
poczty dwie lub trzy sekundy dłużej, to nic zapewne się 
nie stanie. Wyobraźmy sobie jednak, że oglądamy na ja-
kiejś platformie telewizyjnej mecz i będzie przeciążenie, 
buforu nam nie wystarczy, i nagle sąsiad krzyczy a do-
piero za chwilę my się dowiemy, dlaczego. To samo do-
tyczy klientów biznesowych np. grających na giełdzie 
– tu czasem decydują milisekundy. Widać, że  
w pewnych przypadkach jest to krytyczne. A jeżeli bufor 
się skończy, to zobaczymy ciemny ekran albo informa-
cje o niedostępności zasobu…  

Jaki jest stan infrastruktury w Polsce? Przecież 
wzrost liczby urządzeń mobilnych jest skokowy. 

Tak, jest dramatyczny. Uważam jednak, że u nas 
jeszcze nie ma treści, które mogłyby ten wzrost spowo-
dować. One dopiero się tworzą. Mamy jeszcze chwilkę…

Innym, większym problemem, niedostrzeganym 
wg mnie przez media (nie „branżowe”, ale te bar-
dziej popularno-naukowe), jest koniec Internetu w 
wersji czwartej IPv4. To bardzo ważny temat – skoń-
czyły się adresy. To jakby skończyły się tablice reje-
stracyjne i nie można by dopuścić do ruchu kolej-
nych aut (nie ważne, nowych czy używanych). Każ-
dy komputer musi mieć adres publiczny. Te adresy 
zostały skonsumowane i rok 2012, w rozumieniu In-
ternetu, jest rokiem końca świata sieciowego takie-
go, jaki znamy.

I co dalej?
Powstał protokół IPv6 – wersja szósta. Problem 

liczby dostępnych adresów został rozwiązany, roz-
szerzono pulę tak, że każdy będzie mógł mieć ich 
wiele, bardzo wiele. Nadal nie rozwiązano innych 
problemów – urządzenia są jeszcze często nie-
zgodne z tym protokołem. Te, które mają (powiedz-
my) cztery lata i więcej, mogą mieć problem, żeby 
współpracować z nowym Internetem. Telefony ko-
mórkowe np. mają relatywnie krótki czas życia, ale 
weźmy firmę, która wyprodukowała większe urzą-
dzenie. Firmy już nie ma, nie ma serwisu, urządze-
nie jest utrzymywane, żeby się nie zepsuło, przez 
jakąś firmę pośrednią, ale nie jest rozwijane. To bę-
dzie problem dla wielu użytkowników. 
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Do treści sieciowych dostajemy się nie tylko za 
pomocą komputera. Jakie konsekwencje może 
mieć wzrost ruchu generowanego przez smart-
fony?

Ruch w Internecie ma swoje źródło u każdego klien-
ta. Jeżeli on będzie zdeterminowany, to go wygeneru-
je. I to najlepszą, w swoim rozumieniu, drogą. Jeże-
li nie będzie kabla, to będzie to „szybkie” radio (3G, LTE 
czy inne). Trzeba mieć jasność, że jeżeli chcemy korzy-
stać  ze smartfona i jego bezprzewodowych funkcji, to 
w obszarach, gdzie nie ma dostępu kablowego, szan-
se mają operatorzy, którzy zaoferują 4G (LTE), ale rów-
nież sprawnie działające 3G (HSDPA – kilka, kilkanaście 
Mb/s), co w rozumieniu naszych dzisiejszych przyzwy-
czajeń jest zupełnie satysfakcjonujące. Tam, gdzie infra-
struktura jest wystarczająca, klient odczuje pozytywne 
efekty konkurencji między operatorami kablówek, łączy 
telefonicznych i radiowych. Jeżeli w domu mamy łącze 
20Mb (a często więcej) bez limitu transferu oraz uru-
chomione WiFi, obecnie z coraz lepszym abonamen-

tem, to dla smartfona będzie wszystko jedno, z jakiego 
dostępu skorzysta.

Czyli tak naprawdę traktujmy smartfony jako 
kolejne urządzenie do pozyskania treści – nic 
więcej. No, może bardziej mobilne… Tylko, czy 
klienci zdają sobie z tego sprawę? Pamięta-
my problemy użytkowników smartfonów, któ-
rzy nie doczytali warunków umowy i otrzy-
mali gigantyczne rachunki za łączenie się z 
Internetem. 

Zgadza się, to są pułapki, moim zdaniem, bar-
dzo podstępne i niegodziwe. Abonament powinien 
objąć podstawowy ruch, np. update, nagłówki in-
formacji, ikonkę z prognozą pogody, itp. W takich 
umowach najlepiej zaproponować blokadę lub 
znaczne zmniejszenie transferu, to byłby zdecy-
dowanie uczciwszy model. Takie działania zde-
cydowanie zniechęciły klientów do oferujących 

takie usługi i – myślę – że to był strzał w kolano. 

Byli klienci twierdzący, że ich telefon sam łączy 
się z Internetem, co potwierdzali pokazując bil-
lingi, z których wynikało, że o 3 w nocy telefon 
pobierał dane. 

Oczywiście! Systemy operacyjne smartfonów: 
IOS, Android, WindowsMobile czy Symbian, są do-
myślnie często „bardzo gadatliwe”. Zdarza się na-
wet, że nie można wyłączyć transmisji danych bez 
wpływu na funkcje głosowe. Trzeba się z tym liczyć 
przy zakupie urządzenia – od abonamentu na trans-
misję danych, obok tego na rozmowy, nie ucieknie-
my, jeśli nie chcemy traktować smartfona jak zwy-
kłego telefonu.

Obok smartfonów, coraz więcej kupujemy ta-
bletów, których również używamy do łączenia 
z Internetem. Jak zmienią one konsumpcję tre-
ści w sieci? 

Spójrzmy na tablety jak na kolejne gazety do gaze-
townika, który stoi przy kanapie. Tych gazet jest teraz 
coraz mniej, bo coraz częściej posługujemy się Inter-
netem. Tam są teraz magazyny, miesięczniki, ale za-
uważam trend, że gazetownik staje się coraz szczu-
plejszy. I zamiast kolejnych gazet pojawia się urzą-
dzenie. 
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Wraz ze zmianą zamożności społeczeństwa, w 
domu był kiedyś tylko jeden komputer, teraz często 
mamy komputer stacjonarny i przenośny. Niektórzy 
w ogóle nie mają komputera stacjonarnego. Żeby 
skorzystać z laptopa, trzeba go otworzyć, spraw-
nie włączyć, a szybki notebook kosztuje. Tablet się 
szybko „obudzi”. Dodatkową zaletą na pewno było-
by bezprzewodowe ładowanie takiego urządzenia w 
tym gazetowniku. 

Zmieniają się nie tylko urządzenia, ale również 
sposób dostępu do Internetu. Wiele się mówi o 
technologii LTE. Czy to prawda, że operatorzy 
nie mówią całej prawdy, kiedy podają prędkość 
transferu? 

Tak bywa. Prędkość podawana to często maksymal-
na prędkość możliwa do zrealizowania przy założeniu, 
że działa tylko jeden klient. Ten aspekt dotyczy każdej 
technologii dostarczania Internetu. Zasada jest taka – 
do pewnego momentu mamy łącze, pojedyncze łącze, 
na końcu tworzy się, czy to będzie sieć radiowa czy ka-
blowa, zakończenie łącza i tak zwany segment, do któ-
rego przyłączają się poszczególni klienci. Jeśli opera-
tor mówi, że udostępnia łącze 100Mb/s, to oznacza, że 
tak jest do segmentu, ale nie mówi, ilu klientów jest da-
lej. To samo jest z radiem, może z niego korzystać jeden 
klient albo stu. Istotna jest również oczywiście charak-
terystyka ruchu w Internecie, raczej nie oglądamy fi l-
mów o 3 nad ranem, w godzinach 17-23 jest zauważal-
ny szczyt ruchu. Stąd wola wprowadzenia metodologii, 
które określają sposób pomiaru efektywnej przepływ-
ności łącza. I to zarówno w niedzielę o 3 rano, kiedy nikt 
nic nie robi, jak i wtedy, kiedy chcemy to zrobić. Tu widać 
wyraźnie, że różne oferty mogą mieć przewagę nad in-
nymi, bo tzw. overbooking (wielokrotna sprzedaż tego 
samego pasma) jest różny. 

Zyskujemy dostęp do Internetu w różnych miej-
scach, poprzez coraz większą liczbę urządzeń, 
realizujemy tam coraz więcej funkcji. Taka sy-
tuacja wiąże się również z ryzykami różnego ro-
dzaju. Czy można sobie dzisiaj wyobrazić, że 
ktoś wyłącza Sieć? Co by się stało, gdyby upadł 
Internet?

Byłaby to katastrofa. Już słyszę – „Tato, nie działa 
sciaga.pl” ;) 

Wracając do pytania, czy sobie to wyobrażam? Nie. 
Jak się spojrzy na mapę Internetu, to zaczyna ona przy-
pominać mapę mózgu całkiem sporego stworzenia, wi-
dać choćby ogromną liczbę połączeń. Są tacy, którzy 
mówią, że Internet można już rozpatrywać jako byt, bo 
poszczególne systemy na różnych poziomach ze sobą 
korespondują, wchodzą w interakcje. To jest jak z mó-
zgiem, jeżeli wyłączymy jakąś jego część, nie oznacza, 
że cały przestaje działać. Różnorodność urządzeń w In-
ternecie gwarantuje nam jego przetrwanie, nie ma w 
nim identycznych urządzeń z jednym oprogramowa-
niem. Nie ma takiej sytuacji, w której  hakerzy wykry-
ją określony błąd, to wszystko przestaje funkcjonować. 
Mamy różnych dostawców, mamy różne konfi guracje, 
można zrobić coś na wiele sposobów, to nam daje róż-
ne fronty obrony. Zatem, nie wyobrażam sobie takiej sy-
tuacji totalnego upadku Sieci. Ale gdyby miała nastąpić, 
to im bardziej rozwinięte społeczeństwo, tym bardziej 
uzależnione od Internetu i skutki takiego wydarzenia są 
bardziej dotkliwe. To widać choćby z prądem, kiedy go 
nie ma, nie działa ogrzewanie, nie ma ciepłej wody, nie 
działa telefon, bo chociaż jest przewodowy, to wyma-
ga zasilania. Myślę, że wysokorozwinięte państwa są na 
tym etapie z Internetem, co my z prądem. Nie robimy 
do domu dwóch podłączeń elektrycznych, ale do szpita-
la już tak. Analogicznie, jeżeli bardzo zależy nam na In-
ternecie, możemy zrobić jedno połączenie kablem, dru-
gie bezprzewodowe. Jeśli nie ma prądu, biorę notebo-
oka, idę do góry, bo tam jest lepszy zasięg i korzystam 
z komórkowego Internetu. To się daje zrobić, wszystko 
zależy od potrzeb. 

TELEKOMUNIKACJA17
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Ogrzej dom   
puszkami po piwie
Kontynuując cykl artykułów 
dotyczących oszczędzania energii, 
alternatywnych źródeł napędów 
oraz technologii, które pozwalają 
nam funkcjonować z możliwie 
najmniejszymi szkodami czynionymi 
środowisku, prezentujemy ciekawy 
pomysł, który może zastosować każdy 
z nas. Wystarczy kilka godzin wolnego 
czasu i puszki po napojach. Tak, tak, 
te puszki, które kiedyś zbieraliśmy, by 
dumnie prezentować je na półkach. 
Teraz mogą pozwolić nam zmniejszyć 
rachunki za ogrzewanie domów. 

W najnowszej książce, Jeremy Rifkin wieszczy kres 
drugiej rewolucji przemysłowej, w której swą gospo-
darkę oparliśmy o ropę. Przywołuje badania, z których 
wynika, że peak oiļ  którego baliśmy się od kryzysu naf-
towego w latach siedemdziesiątych, jest już za nami. 
Ten surowiec będzie coraz droższy, zatem oznacza to 
również koniec taniej energii w tej postaci, którą znamy. 
O ropę oparty jest przecież cały transport (wodny, po-
wietrzny, lądowy) i każdy wzrost ceny tego surowca od-
bija się na cenach niemal wszystkich produktów, a więc 
i na inflacji. Ktoś powie, że mamy jeszcze błękitne pali-
wo, ale również jego zasoby nie są nieograniczone. Wi-
dzą to zresztą ci, którzy ogrzewają dom gazem, porów-
nując rachunki z wcześniejszych lat. Najwięksi optymi-
ści użyją argumentu o zasobach gazu niekonwencjonal-
nego, które ponoć największe znaleźć można właśnie 

w Polsce. Zanim jednak staniemy się gazową Arabią 
Saudyjską, zwrócić należy uwagę na słowo „ponoć”. 
Złoża te nie zostały potwierdzone, wydobycie jest nie-
zwykle kosztowne, do tego dochodzi kwestia kontro-
wersji związanych ze szkodami dla środowiska natu-
ralnego. Należy też pamiętać o planach zakazu eks-
ploatowania takich złóż, do którego chcą doprowa-
dzić niektórzy członkowie Unii Europejskiej. Nawet 
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częściowe uniezależnienie od importu rosyjskiego gazu 
nie jest oczywiście na rękę Gazpromowi, który stał się 
ekonomicznym ramieniem Rosji, ale ten argument nie 
powinien rekompensować negatywnych konsekwencji 
wydobywania gazu z łupków. 

Rifkin pisze, że rozpoczynająca się trzecia rewolucja 
przemysłowa oznaczać będzie decentralizację procesu 
produkcji energii. To znaczy, że będziemy wykorzysty-
wać odnawialne jej źródła, dodatkowo sami będziemy 
jej producentami. To znaczy, że gospodarstwa domo-
we będą wytwarzać energię na własny użytek. Utopia? 
Może jednak nie. Wystarczy spędzić kilka godzin w In-
ternecie, nieco umiejętności technicznych, trochę cza-
su i możemy zmniejszyć rachunki za ogrzewanie domu. 
Słyszeliście o kolektorach powietrznych? Jeśli nie, to 
przeczytajcie. Możecie też zacząć zbierać puszki po pi-
wie, mogą się przydać. 

Wykorzystaj słońce
Zasada działania kolektora powietrznego jest bardzo 

prosta i opiera się o wykorzystanie ruchu nagrzewanego 
słońcem powietrza. W amatorskich projektach jest to rura 
biegnąca na zewnętrznej ścianie budynku, która w dwóch 
miejscach wchodzi do jego wnętrza. Dolnym otworem 
zimne powietrze wypychane jest z domu, by w kolektorze 
zbudowanym z puszek nagrzać się dzięki słońcu a potem 
górnym wrócić do domu. Potrzebny jest oczywiście me-
chanizm wywołujący ruch powietrza i tu świetnie spraw-

dza się niewielki wiatraczek. Puszek, będących absorbe-
rami, trzeba zebrać około setki (to świetne wytłumaczenie 
dla partnerek obawiających się o nasze sylwetki). 

W bardziej zaawansowanych instalacjach pojawia się 
już folia aluminiowa. Nie wierzycie, że to działa? Na roz-
wój tej technologii, Grzegorz Łużecki, który od kilku lat 
promuje tego typu rozwiązania, otrzymał grant od Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdań-
sku. Jak wyjaśnia, w jednej z instalacji od wysokiej tem-
peratury stopiła się kratka zamontowana przy wlocie 
ciepłego powietrza do domu. Możecie wierzyć lub nie, 
ale kolektor rozgrzał się do 70 stopni Celsjusza. Nie jest 
to instalacja, którą ogrzejemy cały dom, bo kto chciałby 
wiercić dziury w ścianach każdego pomieszczenia, ale 
jak wyjaśnia Grzegorz Łużecki, kolektor o powierzch-
ni 2m² pozwoli ogrzać pomieszczenie o powierzchni 
20m². Należy dodać, że jest całkowicie odnawialne źró-
dło energii, które najbardziej efektywne jest, kiedy świe-
ci silne słońce, ale nie znaczy to, że nie pracuje zimą. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świadomości Ekolo-
gicznej, w którym działa Łużecki, organizuje warsztaty 
„Z motyką na słońce”, podczas których można dowie-
dzieć się, jak zrealizować taką instalację. Więcej pod ad-
resem: http://www.swiadomeko.free.ngo.pl/

Cieszą się one dużym zainteresowaniem a oso-
by, które przekonały się, że w kilka godzin można 
stworzyć system pozwalający ogrzać część domu, 
mogą również na własne oczy rozwiać ostatnie 
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wątpliwości. Stowarzyszenie pomogło w zamonto-
waniu wielu kolektorów, które przy niewielkim kosz-
cie (około 800 zł za kolektor o powierzchni 2m²) pozwa-
lają choć częściowo zmniejszyć koszt utrzymania nie-
ruchomości. 

Można jeszcze prościej
Jeśli nie chcecie wiercić dziur w ścianach swojego 

domu, warto pomyśleć o jeszcze prostszym rozwiąza-
niu. Popularne w USA rozwiązanie nie wymaga żadnej 
ingerencji w konstrukcję budynku. Wystarczy drewnia-
na rama o powierzchni zbliżonej do powierzchni okien. 
Należy w niej umieścić puszki po piwie, które ustawio-
ne jedna na drugiej i jedna obok drugiej, utworzą pro-
sty pasywny kolektor słoneczny. Puszki należy pozba-
wić denka i wierzchu, by umożliwić przepływ powie-
trza, kiedy już wypełnimy całą ramę, zostaje nam jedy-
nie ustawić kolektor w oknie, by nagrzewał się dzięki 
słońcu a ciepło oddawał do wnętrza domu. Wszystkich 
wątpiących w działanie takiej instalacji, odsyłam do blo-
gu „Crazy Eco”, który znajdziecie tutaj: http://crazy-eco.
blogspot.com/2008/11/how-to-build-cheap-solar-he-
ater-beer.html

Coraz większą popularnością cieszą się działania, 
które możemy sami podjąć, by wprowadzić oszczęd-
ności do naszego życia. Zaczynając od kursów eco-dri-
vingu, poprzez poradniki, jak ten wydany przez WWF 

„Jak oszczędzać energię w domu?”, po inteligentne in-
stalacje w naszych domach. Na te ostatnie nie wszyst-
kich stać, jednak proste rady, takie jak: wyjmowanie z 
kontaktu nieużywanych ładowarek do telefonu, wymia-
na żarówek, zmiana przyzwyczajeń – choćby zakręcanie 
wody, kiedy myjemy zęby. 

O rosnącym zainteresowaniu ochroną środowiska 
świadczy choćby rosnąca liczba stowarzyszeń i organi-
zacji, które zajmują się jej promocją. Wspomniane Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Świadomości Ekolo-
gicznej w swoim statucie informuje, że jednym z jego 
celów jest propagowanie zdrowego i ekologicznego sty-
lu życia oraz zachowanie, ochrona i odtwarzanie środo-
wiska naturalnego. Jednym z instrumentów realizacji 
tych zadań są szkolenia, w ramach których można na-
uczyć się budowy kolektorów powietrznych. 

O szczegóły zapytaliśmy 
Grzegorza Łużeckiego ze Stowarzyszenia
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Jak Pan wpadł na pomysł zbudowania kolek-
tora z puszek?

Właściwie to z puszek zbudowaliśmy nasz pierw-
szy kolektor, który jest teraz elementem słonecz-
nej suszarki do produktów spożywczych. Każdy ko-
lejny kolektor był innej konstrukcji, testowaliśmy 
różne rozwiązania. Wiele informacji jest dostęp-
nych w internecie, ludzie budują kolektory powietrz-
ne na całym świecie i chętnie dzielą się doświad-
czeniami. Puszki aluminiowe dzięki ich właściwo-
ściom, są świetnym materiałem na konstrukcję ab-
sorbera. Ich plusem jest też to, że można je zdobyć 
za darmo i ograniczyć przy tym ilość śmieci trafia-
jących do środowiska lub bardzo energochłonne-
go recyklingu.

Ile godzin potrzeba, żeby nauczyć się budo-
wania kolektorów powietrznych?

Stosując gotowe instrukcje lub pracując pod 
okiem instruktora można zbudować typowy prosty 
kolektor w jeden weekend. Czym innym jest nato-
miast poszukiwanie szczegółowych rozwiązań, czę-
sto specyficznych dla danego budynku. Dopasowa-
nie się z projektem do dostępnych lokalnie materia-
łów i potrzeb użytkownika. Można budować bardziej 
skomplikowane systemy z elektronika sterującą, 
kolektory hybrydowe powietrzno-cieczowe służące 
również do ogrzewania wody użytkowej, układy aku-
mulujące ciepło, kolektory zintegrowane z elewacją. 
Jak w każdej dziedzinie potrzebna jest ciągła nauka 
i śledzenie nowości. 

Dlaczego technologie odnawialnej energii 
(panele słoneczne itp.) są tak drogie? Czy 
jest to wyłączną przyczyną ich niewielkiej 
popularności w Polsce?

Część technologii wykorzystujących odnawialne 
źródła energii jest droga z tego powodu, że są to do-
syć skomplikowane urządzenia techniczne wyma-
gające do ich wytworzenia całego przemysłu. Mam 
tu na myśli fotowoltaikę, małe elektrownie wiatro-
we, pompy ciepła itp. Ich cena jednak stale maleje w 
miarę zwiększającego się popytu i stają się przez to 
coraz bardziej dostępne. Takim przykładem są ko-
lektory słoneczne służące do podgrzewania wody 
użytkowej. Cena komercyjnych produktów tak spa-
dła, że praktycznie nieopłacalne jest ich własno-
ręczne budowanie, chyba że dla własnej satysfak-
cji lub przy wykorzystaniu materiałów odpadowych. 
Inaczej jest z kolektorami powietrznymi, ceny ko-
mercyjnych urządzeń wciąż są wysokie, gdyż nie 
ma na nie dużego popytu. Popytu natomiast nie ma, 
gdyż świadomość istnienia takich urządzeń jest bar-
dzo niska. Jednocześnie kolektory powietrzne są na 
tyle prostymi urządzeniami, że możliwe jest ich wła-
snoręczne zbudowanie przy wykorzystaniu podsta-
wowych narzędzi i ogólnie dostępnych materiałów. 
Do tego właśnie zachęcamy organizując warszta-
ty i szkolenia. 

Czy w naszym klimacie kolektory mogą 
sprawdzić się jako urządzenia wspomagają-
ce ogrzewanie domów mieszkalnych, nie tyl-
ko niewielkich domków letniskowych?

Oczywiście, nasz klimat niewiele różni się od kli-
matu Niemiec czy Danii, a kolektory powietrzne wy-
korzystywane są na całym świecie, również w Skan-
dynawii czy na Wyspach Brytyjskich. Kolektory po-
wietrzne świetnie sprawdzają się w domkach letni-
skowych, weekendowych, które zwykle poza komin-
kiem nie mają żadnego systemu ogrzewania. Głów-
ną wadą takich domków jest to, że przez większość 
czasu stoją niewykorzystane, gdy przyjeżdżamy do 
nich wiosną, czy jesienią wewnątrz jest zimno, czę-
sto wilgotno i panuje stęchlizna. Zwykle zanim do-
mek się nagrzeje mija weekend i musimy wracać 
do miasta. Kolektor powietrzny zamontowany na ta-
kim domku pracuje cały rok, dogrzewa wnętrze, po-
woduje ruch i osuszanie powietrza. Może przy tym 
nie generować kosztów eksploatacji jeśli działa gra-
witacyjnie lub jego wentylator zasilany jest z małe-
go fotoogniwa. Ma to szczególnie znaczenie w dom-
kach niepodłączonych do sieci energetycznej lub ta-
kich gdzie prąd jest odłączany na czas naszej nie-
obecności. Zastosowanie kolektorów powietrznych 
w domkach letniskowych poprawia znacznie kom-
fort i wygodę ich użytkowania natomiast wymier-
ne korzyści finansowe w postaci oszczędności na 
ogrzewaniu przynosi ich montaż w domach miesz-
kalnych. 

Jak zachęcić Polaków do korzystania z odna-
wialnych źródeł energii?

Myślę, że Polacy coraz chętniej interesują się wy-
korzystywaniem odnawialnych źródeł energii, ma 
to głównie związek ze stale rosnącymi cenami pa-
liw i poszukiwaniem możliwości obniżenia kosz-
tów ogrzewania budynków. Kupując samochód każ-
dy bierze pod uwagę, jakie będzie jego spalanie pa-
liwa na sto kilometrów. Podobne podejście poja-
wia się przy wyborze projektu domu, technologii bu-
dowlanej czy systemu ogrzewania. Wszelkie działa-
nia poprawiające świadomość w tej kwestii są bar-
dzo pożądane. Do odbiorców najlepiej trafiają przy-
kłady konkretnych rozwiązań, artykuły w prasie nie-
specjalistycznej, reportaże w telewizji. Powinny też 
powstawać lokalne centra edukacyjno-ekspozycyj-
ne kompleksowo promujące budownictwo natural-
ne i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dla 
osób lubiących majsterkować powinny one ofero-
wać możliwość uczestnictwa w warsztatach budo-
wy kolektorów słonecznych, małych elektrowni wia-
trowych czy podstaw budowy energooszczędnych 
domów z gliny i słomy.
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Zapomniany   
polski Nobel
W 2007 roku po Nagrodę Nobla z 
dziedziny ekonomii po raz pierwszy 
sięgnął badacz polskiego pochodzenia- 
Leonid Hurwicz. 

Zapomniany   

dziedziny ekonomii po raz pierwszy 
sięgnął badacz polskiego pochodzenia- 

transakcji, a ostateczny wynik może nie być efek-
tywny dla gospodarki jako całości. Teoria projekto-
wania mechanizmów rynkowych próbuje zidentyfi -
kować te awarie i ich unikać w miarę możliwości. 

Badania laureatów pomagają więc wyjaśnić 
mechanizmy kierujące rynkiem, mechanizmy 

Nagroda została przyznana wspólnie trzem na-
ukowcom. Hurwicz podzielił się nią z kolegami i 
współpracownikami: Rogerem Myersonem i Ericem 
Maskinem. Wyróżnieni zostali oni za teorię nazywa-
ną „mechanism design theory”, która, ujmując ją w 
dużym skrócie, pozwala na projektowanie mechani-
zmów gospodarczych.

W uzasadnieniu przyznania wyróżnienia przeczy-
tać możemy, że mechanizm design pozwala „odróż-
nić sytuację, w których rynki funkcjonują dobrze, od 
tych w których rynki funkcjonują źle”.  Podkreślano 
również znaczenie wyników badań przede wszyst-
kim dla ekonomi, ale również dla polityki. Co naj-
ważniejsze większość wcześniejszych teorii, w tym 
teoria A. Smiths mówiąca o niewidzialnej ręce ryn-
ku, skupiają się na sytuacjach idealnej równowa-
gi na rynku. W praktyce sytuacja rynkowa prawie ni-
gdy nie jest idealna, między innymi konkurencja nie 
jest do końca wolna, a konsumenci nie posiadają 
pełnych informacji o produktach. Istnieje więc pew-
na luka w wiedzy, znana w ekonomii jako „asyme-
tria informacji”.

Na czy polega asymetria informacji?  Przede 
wszystkim producenci i konsumenci posiadają nie-
równą wiedzę na temat produktu. Przy każdej 
transakcji występuje sytuacja, w której sprzedający 
mają motywację do poszukiwania najwyższej możli-
wej ceny sprzedaży, a kupujący szukają danego pro-
duktu czy usługi w jak najniższej cenie. Obie stro-
ny mają różne poziomy wiedzy o ogólnej wartości 
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zawierania transakcji gospodarczych oraz proces po-
dejmowania decyzji w trakcie ich podejmowania. W 
uzasadnieniu podkreślano, że „mechanism design the-
ory” uwzględnia m.in. motywacje jednostek oraz po-
siadane przez nich prywatnie informacje, czego nie 
uwzględniają wcześniejsze teorie. Teorię można za-
stosować w niemal każdej dziedzinie rozważań ekono-
micznych, staje się ona jednak coraz bardziej popular-
na wśród naukowców, ponieważ jest idealna do opisy-
wania nowych zjawisk gospodarczych zachodzących 
w sieci. W Internecie zawieramy coraz więcej transak-
cji, a do 2007 roku nie istniała żadna teoria pozwalają-
ca na tak rozległe zbadanie działania rynku interneto-
wej sprzedaży. 

Mechanism design theory  jest jednym z przykła-
dów zastosowania szerszej dziedziny naukowych roz-
ważań, a mianowicie teorii gier. Teoria gier to dział ma-
tematyki zajmujący się szukaniem optymalnych rozwią-
zań w sytuacji konfl iktu interesów. Wywodzi się ona z 
badań nad grami hazardowymi i taka pozostaje jej ter-
minologia, jednak znajduje zastosowanie w dziedzinach 
takich jak biologia, socjologia, socjobiologia, informaty-
ka czy ekonomia. Nagroda Nobla wielokrotnie przyzna-
wana była naukowcom badającym teorie gier. Do 2007 
roku za osiągnięcia w tej dziedzinie przyznano nagro-
dę czterokrotnie. 

Leonid Hurwicz był Żydem polskiego pochodzenia. 
Urodził się w Moskwie w 1917 roku, dokąd to jego ro-
dzina wyemigrowała na krótko podczas trwania I wojny 
światowej. Na początku 1919 roku powrócił z rodziną do 
Warszawy, gdzie wychowywał się i skończył studia na 
Uniwersytecie Warszawskim. W 1938 roku studiował w 
Londynie, następnie w Genewie, aż w końcu wyemigro-
wał do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął karierę 
naukową. Pracował na wielu prestiżowych uczelniach 
amerykańskich oraz w kilku organizacjach między-
narodowych. W swoim imponującym dorobku nauko-
wym Hurwicz poświęcił szereg prac teorii gier, szcze-
gólnie tym jej aspektom, które wiążą teorię gier z teorią 
równowagi ekonomicznej. Opracowując różne konkret-
ne zagadnienia ekonomii matematycznej musiał się też 
zastanawiać nad fi lozofi cznymi podstawami ekonomii 
matematycznej, tj. możliwościami poznania świata, zja-
wisk ekonomicznych za pomocą narzędzi matematycz-
nych, nad osiągnięciami nauk ekonomicznych, w ogó-
le nad wartością wykształcenia ekonomicznego. Mimo 
wielu lat emigracji, chętnie wracał do Polski i żywo in-
teresował się przemianami roku 1989r. Zmarł w 2008 
roku w Minneapolis. Jest najstarszym laureatem na-
grody nobla w dziedzinie ekonomii. 

 Agata Gajewy
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Miasto,
masa, przestępczość

Słynny manifest poetycki Tadeusza Peipera z 1922 roku nosił tytuł ‚’Miasto, 
masa, maszyna”. 90 lat później można przyznać kilka rzeczy. Wsie wymierają, 
a kto żyw i może, ten ucieka, z rzadkimi wyjątkami, do miast. One tracą z kolei 
nielicznych najbogatszych, wybierających życie podmiejskie w teorii, jednak 
wciąż dostatecznie blisko aglomeracji. Te zaś można określić wyłącznie jednym 
słowem: Masa. I tylko maszyny wciąż nie mają aż tak wielkiego wpływu na 
nasze życie, w przeciwieństwie do przestępczości, która rośnie na tej masie jak 
grzyb, instynktownie wybierający do wzrostu skupiska ludzkie o odpowiednich 
warunkach. Problem metody ich identyfi kowania oraz diagnozy takich miejsc ma 
rozwiązać projekt realizowany przez Politechnikę Białostocką.

Przez dziesiątki lat mówiło się, że pewne obszary 
miast, te owiane szczególnie złą sławą, po prostu ska-
żone są przestępczością i poniekąd na nią skazane. Te-
raz przyjęło się powszechnie uważać dla odmiany, iż 
ta zła sława wynika raczej z pewnego rodzaju określo-
nych sytuacji przestrzennych, na które można wpływać 
i które można także kształtować. Zresztą nie są to wca-
le nowe koncepcje. 
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Duński architekt Jan Gehl już na początku lat 
70. opisywał błędne koło, w którego pułapkę wpa-
dają miejscy planiści. Jego zdaniem dezintegra-
cja przestrzeni mieszkalnych oraz niski poziom 
aktywności ludzkiej na ulicach przecinających te 
przestrzenie, to ważny czynnik przyczyniający się 
do częstszego występowania wandalizmu i prze-
stępczości. W momencie, w którym strach sta-
je się już poważnym i odczuwalnym problemem w 
określonym rejonie, wszyscy z kolei jeszcze bar-
dziej unikają ulic, a błędne koło się zamyka. Tak-
że na konferencji Rady Europy w Szczecinie w roku 
2000 dyskutowano o tym, że frustracja mieszkań-
ców miast z pustymi przestrzeniami, pozbawiony-
mi zwartej zabudowy, bardzo często prowadzi do 
wzrostu liczby zachowań niezgodnych z prawem.

Dr Bartosz Czarnecki, pracownik Zakładu Urba-
nistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale 
Architektury Politechniki Białostockiej, zajmuje się 
projektem związanym z takimi właśnie zagadnie-
niami. Jego zadaniem jest metodyczne i naukowe 
podejście do identyfikacji takich przestrzeni miej-
skich oraz do pozbywania się czynników wpływają-
cych na niski poziom bezpieczeństwa w nich. Jego 
oficjalna nazwa to „Metoda oceny rozwiązań i sta-
nu przestrzeni miejskiej służąca eliminowaniu sy-
tuacji przestrzennych sprzyjających zagrożeniom 
bezpieczeństwa publicznego. Identyfikacja i dia-
gnozowanie miejsc zagrożonych przestępczością”. 

Dr Czarnecki poświęcił wiele lat na zgłębianie 
tego problemu. Ma na swoim koncie takie publi-
kacje, jak „Przydatność diagnostyczna oznak na-
ruszania norm społecznych w przestrzeni do iden-
tyfikacji przestrzennych przyczyn koncentracji za-
grożeń bezpieczeństwa”, „Przestrzenne aspek-
ty przestępczości. Identyfikacja czynników zagro-
żeń przestępczością w przestrzeni miejskiej” oraz 
„Oznaki naruszania norm społecznych – przesłan-
ki do kształtowania przestrzeni bezpiecznej”, a 
także pracę naukową „Bezpieczna przestrzeń pu-
bliczna w mieście”.

Tymi zagadnieniami dr Czarnecki zajmował się 
również jako opiekun działającego od 2008 roku 
Studeckiego Urbanistycznego Koła Naukowego 
„Koło-Miasta”. Jego członkowie wzięli między in-
nymi udział w organizowanym przez Wyższą Szko-

łę Policji w Szczytnie szkoleniu i warsztatach na 
temat zasad kształtowania przestrzeni w sposób, 
który sprzyja poprawie bezpieczeństwa publiczne-
go. A także realizowali wspólnie z Komendą Miej-
ską Policji w Białymstoku studencki projekt „Bez-
pieczne osiedle BEMA w Białymstoku”. Osiedle 
Bema leży na południe od centrum największej 
podlaskiej metropolii, sąsiadując z Nowym Mia-
stem, a to z kolei położone jest zaraz obok Staro-
sielc. Wszystkie te części Białegostoku rywalizują 
ze sobą już od lat o niechlubne miano rejonu mia-
sta, który budzi największy strach u zapuszczają-
cych się tam po zmroku. Działania koła miały na 
celu stworzenie rozwiązań projektowych, które po-
prawiłyby stan bezpieczeństwa Osiedla.

Zamierzeniem realizowanego przez dr. Czar-
neckiego od końca 2008 do końca 2011 roku pro-
jektu „Metoda oceny rozwiązań i stanu przestrze-
ni miejskiej służąca eliminowaniu sytuacji prze-
strzennych sprzyjających zagrożeniom bezpie-
czeństwa publicznego. Identyfikacja i diagnozo-
wanie miejsc zagrożonych przestępczością”, było 
określenie zestawu danych niezbędnych do wska-
zania przyczyn koncentracji przestępczości w da-
nych rejonach. Przestępczości, która ma swo-
je źródło w pewnych w rozwiązaniach przestrzen-
nych, będących czynnikiem sprawczym czy – jesz-
cze częściej – czynnikiem sprzyjającym jej roz-
wojowi. W efekcie ma to pozwolić na konstruk-
cję sprawnej metody diagnostycznej. Praca ma też 
wskazywać zalecane strategie dotyczące poprawy 
poziomu bezpieczeństwa z wykorzystaniem środ-
ków przestrzennych oraz metody skuteczniejszego 
przepływu informacji i współpracy pomiędzy służ-
bami operującymi w przestrzeni miejskiej, a tymi, 
które ją kształtują.

– Projekt realizowany był jako grant Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W najbliższych tygo-
dniach zostanie przekazana do dystrybucji mono-
grafia, która jest efektem tego grantu i tam będzie 
można uzyskać pełną informację na temat prac – 
mówi dr Czarnecki. A niedługo już prawdopodobnie 
dr hab. Bartosz Czarnecki, dla którego jest to nie 
tylko projekt badawczy, ale i habilitacyjny.

 Łukasz Miszewski

URBANIZACJA24



No 1(6)/2012NANOTECHNOLOGIE

Nanomateriały   
do zadań specjalnych

Nanomateriały, to grupa nowoczesnych substancji charakteryzujących się 
rozdrobnieniem, rozmiarem składających się na nie elementów w zakresie od 
około 1 do 100 nanometrów (jedna miliardowa część metra). 

Na właściwości nanomateriałów istotny wpływ mają 
efekty kwantowe. Tak nazywamy zjawiska zachodzące 
w mikroskali zgodnie z regułami specyfi cznej mecha-
niki, innymi niż zasady mechaniki klasycznej.  To wła-
śnie efekty kwantowe sprawiają, że nanocząstki złota, w 
zależności od ich wielkości i kształtu, przyjmują barwę 
czerwoną, różową czy fi oletową, jakże odmienną od po-
wszechnie znanego połysku tego metalu.

Orbitalna winda
Przykładem wielości zastosowań nanomateria-

łów mogą być różne odmiany węgla, takie jak fulere-
nowe nanocząstki, nanorurki węglowe, czy nanopłyt-
ki grafenu, których właściwości mechaniczne, optyczne 
oraz elektryczne są zupełnie odmienne od popularne-
go grafi tu. Te pierwsze znajdują zastosowanie w nowo-
czesnych ogniwach, kumulujących energię słoneczną. 
Nanorurki węglowe ze względu na nadzwyczajną wy-
trzymałość są nadzieją na stworzenie windy na orbitę 
okołoziemską, grafen zaś jest kluczowym materiałem 
elektroniki przyszłości, podczas gdy klasyczny grafi t ma 
ugruntowaną pozycję… jako rysik w ołówku. 

Nanocząstki mają także specyfi czne właściwo-
ści chemiczne i działanie biologiczne związane z ich 
niewielkim rozmiarem. Dla przykładu, nanocząst-
ki srebra mają cechy bakteriobójcze między innymi ze 
względu na łatwość ich wnikania w struktury komór-
kowe lub destrukcję błon komórkowych. Zabijają one 
bakterie już przy stężeniach tysiące razy mniejszych 
niż te, które konieczne są przy zastosowaniu „klasycz-
nych” jonów srebra. 

dr hab. Szczepan Zapotoczny
Chemik z Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii UJ,
CITTRU pracuje nad komercjalizacją jego wynalazków 

związanych z nanotechnologiami

Nanosrebro zabezpieczone
Nanomateriały do zadań specjalnych zdają się 

mieć świetlaną przyszłość, zarówno wypierając tra-
dycyjne materiały w ich obecnych zastosowaniach, 
jak i umożliwiając zrealizowanie pomysłów, które są 
jeszcze w sferze marzeń. Jednym z ograniczeń w ich 
stosowaniu jest kwestia bezpieczeństwa biologicz-
nego, gdyż wpływ wielu nanomateriałów na orga-
nizm ludzki i środowisko nie został jeszcze do koń-
ca zbadany. Dlatego tak ważne jest racjonalne stoso-
wanie aktywnych nanomateriałów w produktach ko-
mercyjnych. 
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To zagadnienie podejmuje jeden z realizowanych 
przeze mnie projektów badawczych. W jego wyniku 
udało się zamknąć bakteriobójcze nanocząstki srebra 
w większych mikrocząstkach z węglanu wapnia – sub-
stancji neutralnej dla zdrowia człowieka. Ten nowy ma-
teriał ma ograniczyć kontakt nanocząstek z organi-
zmem człowieka oraz przedłużyć ich działanie poprzez 
kontrolowane uwalnianie do środowiska zewnętrznego. 
Może on znaleźć zastosowanie do zabezpieczania prze-
ciwbakteryjnego różnych materiałów tekstylnych lub 
też jako dodatek do tworzyw sztucznych, farb i lakierów. 

Oszukując układ odpornościowy
Kolejnym przykładem zastosowania nanotechnologii 

są nanocząstki tlenku żelaza, o składzie takim, jak po-
pularny minerał magnetyt. Ze względu na specyfi czne 
właściwości magnetyczne mogą one zostać wykorzy-
stane m.in. w diagnostyce medycznej, w szczególności 
jako materiały kontrastowe do obrazowania metodą re-
zonansu magnetycznego. Nanocząstki takie muszą być 
jednak pokrywane specjalnymi materiałami, tak aby 
układ odpornościowy nie potraktował ich jako intruzów 
i nie usunął z organizmu zbyt szybko. Takie nanomate-
riały są przedmiotem innego projektu, w ramach któ-
rego jako pokrycie, tworzące ultracienkie warstwy na 
nanocząstkach, stosowane są modyfi kowane polime-
ry naturalne oparte na chitozanie, otrzymywanym np. z 
muszli skorupiaków.

Nanomateriały mogą odmienić nasze życie w XXI 
wieku, podobnie jak uczyniły to materiały polimero-
we w wieku XX. Trzeba jednak wiele rozsądku, aby ich 
odpady w przyszłości nie stały się takim samym pro-
blemem ekologicznym, jak obecnie odpady z tworzyw 
sztucznych.

Nanowymiary
Nanomateriały mogą mieć tylko jeden z rozmia-
rów w zakresie nanometrycznym  i wtedy mówimy 
o nanopłytkach lub nanowarstwach. Dwa rozmia-
ry mają nanodruty.  Nanocząstki natomiast to obiek-
ty  nie przekraczające umownej granicy 100 nm we 
wszystkich wymiarach.

NANOTECHNOLOGIE26
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W dużym stawie,   
byłabym małą rybką
Jest czołowym w świecie elektrochemikiem zajmującym się kondensatorami – 
pierwsza pod względem cytowalności i liczby publikacji. Za granicą myślą, że jest 
mężczyzną. Chciałaby, żeby w Polsce jeździły autobusy takie, jak w Szanghaju. 
Rozmowa z prof. Elżbietą Frąckowiak, laureatką nagrody Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej. 

Nagroda, którą Pani otrzymała, nazywana jest 
niekiedy Polskim Noblem. To ogromny sukces, 
jeśli trzymać się tej analogii, czy można powie-
dzieć, że jest Oskarem za całokształt pracy, czy 
raczej zachętą do dalszych prac?

Nagroda jest przyznawana za osiągnięcia już 
dokonane. Kandydaci zostali wytypowani przez 
osoby, które poprosiła o to Fundacja na Rzecz Na-
uki Polskiej. Potem trzeba było uzyskać kilka po-
zytywnych recenzji zagranicznych, do tego Rada 
Fundacji musiała podjąć jednomyślną decyzję. Na-

groda dotyczy całokształtu pracy, ale muszę pod-
kreślić, że nie zrobiłam tego sama, tylko cały mój 
zespół, w tym oczywiście doktoranci, którzy robi-
li doktoraty polsko-francuskie – choćby Katarzyna 
Szostak. Jej praca przyczyniła się do tego, że po-
trafi liśmy wytworzyć nanorurki węglowe dobrej ja-
kości. Metoda ich otrzymywania była tak perfekcyj-
nie dopracowana, że ostatecznie mieliśmy mate-
riał, który można było wykorzystać w zastosowa-
niach elektrochemicznych. Pierwsze doniesienia 
literaturowe były bardzo entuzjastyczne; 
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donoszono mianowicie, że nanorurki są rewelacyjne 
jako materiał kondensatorowy. 

Nagrodę trudno porównać do prawdziwego Nobla, 
oczywiście jest daleko od tego. Ktoś powiedział, można 
być dużą rybą w małym stawie, a w dużym stawie, ja-
kim jest Europa, byłabym małą rybką. Do światowych 
przykładów jakie znam, jest jeszcze daleko. Są w Euro-
pie naukowcy, którzy moim zdaniem naprawdę zasłu-
gują na Nobla. Marzyłoby mi się, żeby kiedyś osiągnąć 
taki poziom. 

Dziedzinę, którą się Pani zajmuje, najprościej 
można określić jako zamianę energii chemicz-
nej w elektryczną. Gdzie znajdą zastosowanie 
rezultaty tych badań?

Jest mnóstwo zastosowań. Wszędzie tam, gdzie po-
trzebny jest pik mocy dostarczany w krótkim czasie. Na 
przykład potrzebujemy jej do startu samochodu, żeby 
oszczędzić akumulator, z drugiej strony, kiedy hamuje-
my, możemy energię odzyskiwać i kondensator łado-
wać. Ostatnio byłam w Brukseli, bo dostałam grant Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w ramach Industry-Academia 
Partnerships, jechałam taksówką wyposażoną w kon-
densator. Było widać na ekranie, jak samochód jest za-
silany – silnik, bateria i kondensator. Strzałka pokazy-
wała, że podczas startu kondensator dostarczał energii, 
natomiast w trakcie hamowania był on ładowany. 
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Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak (ur. w 1950 
r. w Kiszewach) należy do światowej czołów-
ki elektrochemików zajmujących się nanoma-
teriałami wykorzystywanymi do magazynowa-
nia i konwersji energii w superkondensatorach, 
ogniwach litowo-jonowych i ogniwach paliwo-
wych. Pracuje w Zakładzie Elektrochemii Stoso-
wanej Politechniki Poznańskiej, gdzie prowadzi 
badania w dziedzinie elektrochemicznych źró-
deł energii. Absolwentka Wydziału Matematy-
ki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Od 2008 r. jest członkiem 
International Advisory Board of Energy & Envi-
ronmental Science, a od 2009 r. – przewodni-
czącą sekcji Electrochemical Energy Conver-
sion and Storage Międzynarodowego Towarzy-
stwa Elektrochemicznego i redaktorem naczel-
nym The Open Electrochemistry Journal. Czło-
nek komitetów doradczych czasopism Energy 
& Environmental Science i Electrochimica Acta. 
Współpracuje naukowo z Centralnym Labora-
torium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu oraz 
Oddziałem Instytutu Metali Nieżelaznych w Gli-
wicach. Była też stypendystką DAAD na Uniwer-
sytecie w Duisburgu (2001). W latach 1999-2005 
koordynowała program badawczy NATO „Nauka 
dla Pokoju” w dziedzinie materiałów węglowych 
stosowanych do elektrochemicznego magazy-
nowania energii. Autorka 13 patentów i zgłoszeń 
patentowych oraz 150 artykułów naukowych i 
rozdziałów w książkach, które cieszą się świato-
wym uznaniem – ponad 4840 cytowań i wysoki 
indeks Hirscha (34).

 
 /źródło www.przegląd-techniczny.pl
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Kondensatory mogą być wykorzystywane wszę-
dzie tam, gdzie jest przyspieszanie i hamowanie, 
podnoszenie czegoś i opuszczanie. Na przykład do 
podnoszenia ładunku używamy energii z kondensa-
tora, opuszczając ten ładunek w dół – kondensator 
ładujemy. W Szanghaju jechałam autobusem wypo-
sażonym w kondensator, który ładuje się na przy-
stankach. Trwa to dwadzieścia sekund i autobus 
taki jedzie do kolejnego przystanku dzięki zgroma-
dzonej energii. 

Można użyć kondensatora do odnawialnych  
źródeł energii?

Kiedy mamy nadmiar energii słonecznej lub wietrz-
nej, możemy w ten układ włączyć kondensator. Zresz-
tą najczęściej one nie występują same, tylko w zintegro-
wanych systemach, w których trzeba przetworzyć ener-
gię mechaniczną na elektryczną. 

Czy takie technologie są drogie?
Koszt 1Wh z kondensatora wynosi około 10 

EUR. Żeby ta technologia była bardziej dojrza-
ła, żeby ją wprowadzić w życie, należy pracować 
nad obniżeniem kosztów. Jest już kilku producen-
tów samochodów, którzy wykorzystują je w swo-
ich modelach. W niektórych wykorzystywane są 
kondensatory Maxwella na bazie acetonitrylu. Ma-
rzyłoby mi się, żeby w Polsce wykorzystywać inne, 
bo acetonitryl w trakcie rozkładu może genero-
wać toksyczny cyjanowodór. Japończycy produku-
ją kondensatory stosując jako składnik elektrolitu 
węglany i inne związki organiczne, ale wyklucza-
ją acetonitryl. Patrzą na to bardziej od strony eko-
logicznej. 

Kondensatory mogą zapoczątkować rewolucję 
w dziedzinie energii? Każdy z nas będzie mógł 
ją produkować?

Oczywiście, że można je wykorzystywać również w 
domach, ale póki co, jeszcze się tak nie dzieje. Będzie 
tak, dopóki mamy węgiel czy ropę naftową i nie znaj-
dziemy się na pograniczu ich wykorzystania. Jednak 
pomimo wysokiej ceny kondensatorów, przemysł mo-
toryzacyjny, firmy, które mogą sobie na to pozwolić, pró-
bują to zastosować, żeby pokazać innym jako przykład. 

Czyli przemysł jest zainteresowany inwestowa-
niem w projekty, które w tym obszarze realizu-
ją uczelnie?

U nas w Polsce jeszcze nie bardzo, ale na Zachodzie 
tak się dzieje. 

To jak Pani się to udaje w Polsce i dlaczego Pani 
nie wyjedzie?

Jest takie powiedzenie Louis Pasteura – choć na-
uka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada. Bardzo mi 
się podoba, bo to jest mój przykład – naukę mogę ro-
bić wszędzie, ale ojczyznę mam jedną i tylko w Pol-
sce czuję się najlepiej. Ten kraj mnie wykształcił i trze-
ba spłacić dług – tak mówił mój tata. Poza tym za gra-
nicą można być genialnym, ale zawsze jest się outsi-
derem. Choćby we Francji, gdzie mam wykłady, jeśli 
się nie zaczyna mówić po francusku, to człowieka ciut 
ignorują. Trzeba wiedzieć, co się dzieje w świecie, znać 
aktualne trendy, ale gdybym nie miała grantów z Mini-
sterstwa byłoby trudniej. Należy się starać o fundusze, 
dobrze opracować projekt, nigdy nie miałam proble-
mów z otrzymaniem ich. Naukowcy narzekają, że nie 
ma pieniędzy w Polsce, że nic nie mogą zrobić – to jest 
przesada. Oczywiście można nie otrzymać grantu, ale 
są recenzenci, którzy je opiniują i – tak uważam – do-
bre granty zawsze przechodzą. Z europejskimi pro-
jektami jest trudniej, bo to zależy także od utworzone-
go konsorcjum. 

Łatwo zdobyć grant ze środowisk biznesowych?
Miałam kilka takich grantów, były to firmy niemiec-

kie albo francuskie – Carbon Industries (oni produku-
ją hamulce do bolidów Formuły 1), Future Carbon czy 
SGL Carbon. Te kontrakty są korzystne finansowo, choć 
nie zawsze ze względu na publikacje, bowiem nie wol-
no było opublikować wyników badań. Można dzięki ta-
kiej współpracy zdobyć praktykę, zwłaszcza że są tam 
bardzo ostre reżimy. Co pół roku czy trzy miesiące przy-
jeżdżał ktoś, żeby skontrolować, co zrobiliśmy. Part-
ner przemysłowy wydaje pieniądze i chce mieć wyniki. 
Tak więc są to dobre możliwości rozwoju i jednocześnie 
wsparcie finansowe, bo można było kupić dobrą apa-
raturę – ja zawsze jestem na nią zachłanna, wszystko 
musi być najwyższej klasy. Zawsze w publikacjach pa-
trzy się, na czym te wyniki osiągnięto. 
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Siedzi Pani biurko w biurko ze swoim mężem, 
prof. François Béguin. Czy rywalizujecie Pań-
stwo ze sobą?

Czasami była między nami rywalizacja. Na począt-
ku była współpraca, ale po habilitacji, kiedy utworzyłam 
własny zespół i na przykład odkryliśmy jodki jako do-
skonałe źródło dodatkowej pojemności kondensatora, 
to nawet nie wiedział czym się zajmujemy. To był nasz 
patent i nasza publikacja.   

Mąż jest specjalistą od materiałów, ja jestem lep-
sza z elektrochemii, o której w ośrodku francuskim nie 
mieli pojęcia. Dzięki współpracy mogli nie tylko przed-
stawić właściwości nanorurek węglowych, ale pomo-
głam im wskazać, w jakich obszarach można je zasto-
sować. Najpierw były to ogniwa litowo-jonowe. Pierw-
sza w świecie udowodniłam, że to jest kiepski materiał, 
tu nanorurki się nie przydają, bo są mezoporowate, tzn. 
zawierają zbyt dużo pustych przestrzeni w swojej struk-
turze. Potem były kondensatory i ogniwa paliwowe. Ma-
teriał nie może być dobry do wszystkiego, bo to zna-
czy, że jest do niczego. Niektóre zastosowania wymaga-
ją dyfuzji, czyli tam muszą być mezopory (większe pory), 

żeby jony mogły swobodnie dyfundować. Tam, gdzie 
jony będą się wyłącznie akumulować w podwójnej war-
stwie elektrycznej, dyfuzja nie odgrywa znacznej roli. 

W jednym z wywiadów z Panią przeczytałem py-
tanie o to, jak to się stało, że została Pani che-
mikiem, skoro chemia nie kojarzy się z kobie-
tami. Uważam, że to bardzo mocno kojarzy się 
z kobietą. 

Chemia tak, ale kiedy jeżdżę za granicę, wiele osób 
dziwi się, że jestem kobietą. Kiedy widzą E. Frąckowiak, 
są przekonani, że to musi być mężczyzna. Podobnie jest 
u nas z nazwiskami chińskimi czy japońskimi, też nie 
mamy pojęcia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. W Eu-
ropie, kiedy są konferencje – tu widać to na zdjęciu z na-
szej konferencji ISEECap w Poznaniu – oczywiście są 
kobiety i mężczyźni. Jeśli chciałoby się jednak policzyć, 
to kobiet będzie mniej. U nas na studiach, na chemii do-
minują kobiety. W badaniach analitycznych są lepsze, 
bo mimo wszystko są bardziej dokładne. Z drugiej stro-
ny, nie wiem, czy na przykład w dziedzinie projektowa-
nia nie przeważaliby jednak mężczyźni. 
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B + R   
dla Wielkopolski!
Analiza SWOT Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-
20, jako słabe strony w sferze przedsiębiorstw wskazuje działania doraźne, 
brak myślenia strategicznego. Przedsiębiorcom brakuje umiejętności dogłębnej 
analizy rynku, na którym działają oraz przewidywania długofalowych trendów 
rynkowych i technologicznych. 

Z rozmów z pracownikami naukowymi wynika, iż 
podstawowe bariery współpracy dla naukowców to: 
nieufność oraz brak umiejętności sformułowania 
atrakcyjnej oferty i możliwości współdziałania ze sfe-
rą gospodarczą. Biorąc pod uwagę ww. problemy oraz 
planowane strategie rozwoju dla Wielkopolski stworzo-
ny został projekt „B+R dla Wielkopolski”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwali-
fikacji w zakresie zarządzania badaniami naukowymi 
oraz transferu wyników prac badawczych do przedsię-
biorstw 100 pracowników naukowych jednostek na-
ukowych i pracowników naukowych i naukowo-dydak-
tycznych uczelni, w tym 60 kobiet. Cel będzie realizo-
wany w okresie od października 2011 do marca 2013.

Formą zajęć, która pozwoli doskonalić wymiar 
praktyczny pozyskiwanej przez naukowców wiedzy, 
będą szkolenia z elementami warsztatów i warsz-
taty. Uczestnicy będą mieli także unikalną szansę 
na zastosowanie pozyskanej wiedzy poprzez prze-
prowadzenie własnego projektu badawczego w ra-
mach stażu, który odbędzie się w przedsiębior-
stwach Wielkopolski. Dzięki temu uczestnicy pro-
jektu będą mogli poprowadzić projekt badawczy od 
etapu pomysłu po prezentację wyników, natomiast 
przedsiębiorcy zetkną się z praktycznym wymia-
rem wiedzy naukowej, którą mogą aplikować do 
prowadzonej przez siebie działalności biznesowej. 
W ramach projektu zrealizowany 
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zostanie również moduł badawczy poświęcony zdia-
gnozowaniu potrzeb przedsiębiorców w zakresie 
współpracy sfery B+R. Całość zostanie uwieńczo-
na dwudniową konferencją, na którą zostaną zapro-
szeni prelegenci z Polski oraz zagranicy. Konferencja 
będzie miała na celu promowanie idei foresight oraz 
współpracy między nauką a biznesem.

Szkolenia i warsztaty, które odbędą się w ra-
mach projektu: 

Szkolenia z elementami warsztatów dla pracowni-
ków systemu B+R – w szkoleniach weźmie udział 100 
Beneficjentów Ostatecznych, w tym 60 kobiet, podzielo-
nych na 10 grup 10-osobowych. Każda grupa zrealizu-
je 52-godzinny cykl szkoleń. Za realizację zadania odpo-
wiedzialny jest Koordynator ds. szkoleń.

Staże
BO, którzy ukończyli udział w warsztatach zostaną 

skierowani na 3-mies. staże w przedsiębiorstwach 
(wymiar 1/2 etatu). Każdy ze stażystów będzie miał 
przydzielonego mentora ze strony danego przed-
siębiorstwa. Mentor będzie mógł wskazać stażyście 
praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wcze-
śniejszych etapach proj., będzie dzielić się swoim do-
świadczeniem i wiedzą (transfer wiedzy nauka-biz-
nes, biznes-nauka). WZPP zajmie się wyszukiwa-
niem przedsiębiorstw do odbycia staży (BO może też 
wybrać firmę na staż). Staże odbędą się w przedsię-
biorstwach prowadzących działalność w branżach 
uznanych przez WUP w Poznaniu za kluczowe dla 
rozwoju Wlkp.. Podczas stażu pracownicy naukowi 
przeprowadzą badania przedsiębiorstwa na podsta-
wie wcześniej przygotowanego projektu badawczego, 
który będzie się opierał na analizie foresight wybra-
nego przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa projektu
Projekt skierowany jest do 100 pracowników nauko-

wych jednostek naukowych województwa wielkopol-
skiego oraz pracowników naukowych i naukowo-dy-
daktycznych uczelni wielkopolskich (BO).

Pracownikami naukowymi jednostek naukowych, 
zgodnie z przepisami ustawy o jednostkach badaw-
czo-rozwojowych (art.33), są osoby zatrudnione na sta-
nowiskach: profesora (osoba posiadająca tytuł nauko-

Formularze zgłoszeniowe dostępne są:
•	na stronie projektu www.br.projekty-iz.pl
•	w Biurze Rekrutacji  

(WZPP, ul. Słowackiego 16/1, tel. 505 477 743,  
adres e-mail: info@wzpp.org.pl)

•	w Biurze Projektu (Instytut Zachodni,  
ul. Mostowa 27, p. 206,  
tel. (61) 852 76 91 wew. 206,  
adres e-mail: przydrozna@iz.poznan.pl )

Tematyka szkoleń:

SZKOLENIA

wy); docenta (osoba posiadająca stopień naukowy dok-
tora habilitowanego); adiunkta; asystenta.

Pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi 
uczelni, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym (art.110 i 114), są osoby zatrudnione na 
stanowiskach: profesora zwyczajnego (osoba z tytułem 
naukowym profesora); profesora nadzwyczajnego (oso-
ba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowane-
go lub tytuł naukowy profesora); profesora wizytujące-
go (osoba, która jest pracownikiem innej uczelni, posia-
dająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub ty-
tuł naukowy profesora); adiunkta (osoba, która posiada 
co najmniej stopień naukowy doktora); asystent (osoba, 
która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub 
tytuł równorzędny).
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Planowanie i zarządzanie projektem  
typu foresight (20h)
(Rodzaje i specyfika projektów foresightowych, 
problem doboru metod, oczekiwane efekty, za-
rządzanie projektami foresight, praktyka realiza-
cji projektów typu foresight- między innymi: kon-
sultacje społeczne)

Pisanie i zarządzanie projektami  
badawczymi (8h)
(Podstawowe zasady pisania projektów: cele, 
sposób realizacji, wykonawcy, budżet, harmono-
gram, propagowanie wyników, proces zarządza-
nia projektem: planowanie, realizacja, kontrola, 
ewaluacja, dobór zespołu do realizacji projektu: 
test Blancharda, przydział zadań a kompetencje 
wykonawców, cechy lidera niezbędne do efektyw-
nej realizacji projektu, przygotowywanie harmo-
nogramu: rola kamieni milowych, kontrolowanie 
realizacji projektu: wykresy Ganta)
 
Przygotowywanie ekspertyz  
i ochrona własności intelektualnej (8h)
(Prawne narzędzia ochrony własności intelektu-
alnej oraz możliwości zarabiania na własności in-
telektualnej, bazy patentowe)

Sztuka prezentacji wyników badawczych (8h)
(Wykorzystanie narzędzi wizualnych w prezento-
waniu wyników badań, Wprowadzenie do zasad 
percepcji treści tekstowych i wizualnych, infor-
macje o najważniejszych niezbędnych treściach, 
dostosowanie komunikacji do odbiorcy, komuni-
kacja niewerbalna w przedstawianiu prezentacji)

Komercjalizacja rezultatów badań (8h).
(Procesy i modele komercjalizacji rezultatów ba-
dań i transferu technologii)

Warsztaty dla pracowników systemu B+R. W 
warsztatach weźmie udział 40 Beneficjentów 
Ostatecznych, w tym 24 kobiety, podzielonych 
na 4 grupy 10-osobowe. Każda grupa zrealizuje 
16-godzinny cykl warsztatów. Osoby które wezmą 
udział w warsztatach zostaną wybrane spośród 
uczestników szkoleń, którzy osiągnęli najlepsze 
wynika na testach kończących szkolenia.



No 1(6)/2012

XVII- wieczne   
skrzydła ponaddźwiękowe

Wszystkie przedmioty, które nas 
otaczają były kiedyś prostymi 
wynalazkami, które z biegiem lat 
rozwijały się w skomplikowane 
sprzęty takie jak mikrofalówka, 
telewizor czy smartphone. 
Jednak część wynalazców została 
zapomniana przez historię i zwykłych 
ludzi, tak jak polski innowator 
Kazimierz Siemienowicz. 

Urodzony w 1600 roku Siemienowicz był polskim 
szlachcicem, którego rodzina osiedliła się na Litwie. 
Służył w wojsku polskim jako generał, inżynier woj-
skowy i artylerzysta.  Odebrał szerokie wykształce-
nie humanistyczne oraz poznał co najmniej cztery 
języki: polski, litewski, łacinę i grekę, być może także 
francuski. Dzięki protekcji fi nansowej króla Włady-
sława IV, kształcił się w Holandii - uzyskał tytuł Ma-
gistra Sztuk Wyzwolonych i Filozofi i. Jednak od chło-
pięcych lat interesowało go wszystko, co było zwią-
zane z artylerią. W 1648 roku został dowódcą Pol-
skiej Artylerii Koronnej oraz specjalistą w dziedzinie 
artylerii konwencjonalnej i rakietowej. W 1650 
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roku opublikował w Amsterdamie fundamentalne 
dzieło „Artis Magnae Artilleriae pars prima” (Wiel-
kiej sztuki artylerii część pierwsza). Pierwodruk uka-
zał się w języku łacińskim, ale do 1729 roku powsta-
ły wersje francuska, niemiecka i angielska. Publika-
cja ta niemal przez dwa wieki służyła jako podstawo-
wy podręcznik artylerii w Europie, a dla ofi cerów bry-
tyjskich obowiązywała jeszcze w latach 20-tych XX 
wieku.

Siemienowicz w swoim dziele zaprezentował pro-
totypy rakiet oraz pierwszych form broni biologicznej 
i chemicznej opisane w rozdziałach zatytułowanych „ 
Kule zaprawione trucizną” i „Kule cuchnące”. W publi-
kacji tej Siemienowicz prawdopodobnie jako pierwszy 
na świecie omówił technologię wytwarzania rakiet (z 
którymi eksperymentował), w tym rakiet wielogłowico-
wych, wielostopniowych, baterii rakiet oraz techniki sta-
bilizacji lotu rakiety. To właśnie w tych projektach polski 
wynalazca po raz pierwszy użył innowacyjnego projek-
tu skrzydeł delta, które służyło jako stabilizator. W jed-
nej rakiecie znajdowało się od dwóch do czterech sta-
bilizatorów typu delta. Były one nieco dłuższe od samej 
rakiety i stanowiły około 2/3 jej długości. 

Skrzydło delta to odmiana skrzydła o obrysie trójką-
ta, a jego nazwa pochodzi od greckiej litery delta ( ∆ ). 
Wykorzystywane są one w samolotach ponaddźwięko-
wych, gdyż świetnie sprawdzają się przy bardzo wyso-
kich prędkościach. Warto dodać, że przekroczenie ba-
riery dźwięku wiąże się z dogonieniem przez samolot 
fal dźwiękowych, które on sam pokonuje (stąd huk sły-
szalny na ziemi podczas przekraczania tej „bariery”). 
Aby osiągnąć prędkość dźwięku maszyna musi być od-
powiednio skonstruowana – powinna być tak aerodyna-
micznie zaprojektowana, by stwarzać jak najmniejszy 

opór powietrzu. Skrzydła powinny być cienkie z profi lu 
oraz charakteryzować się niewielkim wydłużeniem, ale 
za to stosunkowo większą szerokością w porównaniu ze 
skrzydłami standardowych samolotów.  

Skrzydła typu delta stosowane są w samolotach 
naddźwiękowych, takich jak między innymi Eurofi ghter 
Typhoon , który jest jednym z najnowocześniejszych eu-
ropejskich myśliwców bojowych. Jest to wielozadanio-
wy myśliwiec zbudowany w układzie kaczki, stworzo-
ny i produkowany przy współpracy trzech europejskich 
koncernów lotniczych: – Alenia Aeronautica, BAE Sys-
tems i EADS. Do 2008 Eurofi ghter Typhoon znajdował 
się na uzbrojeniu brytyjskiego RAF-u, niemieckiej Luft-
waffe oraz włoskich, hiszpańskich i austriackich sił po-
wietrznych.

Innym modelem jest Mirage III, najbardziej popular-
ny ponaddźwiękowy samolot bojowy produkowany do 
1982 roku we Francji. 

Technologia ta została również zastosowana w do-
brze nam znanych samolotach F 16 jak i pasażerskim 
samolocie naddźwiękowym Concorde. 

Mimo dużego wkładu wynalazcy w światową techno-
logię wojskową, po 1651 roku ślad po Siemianowskim 
urywa się bezpowrotnie. Utrzymuje się, że Siemianow-
ski zamierzał napisać drugą część swojego dzieła, jed-
nak jej rękopis nigdy nie został odnaleziony. Jedną z 
wersji dziejów Siemianowskiego, jest twierdzenie, że 
został on prawdopodobnie zamordowany przez holen-
derskich członków cechu alchemików, rusznikarzy i pi-
rotechników, którzy mieli sądzić, że Siemienowicz zdra-
dzi tą publikacją ich tajemne sekrety zawodowe. Za-
bójcy mieli także zniszczyć manuskrypt drugiej czę-
ści dzieła, który koniec końców nigdy nie ujrzał świa-
tła dziennego.
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Wiem,  
co jem?
Sklepik szkolny to, w pamięci każdego pokolenia, jeden z symboli beztroskiego 
czasu w życiu, kiedy wszystko było lepsze i prostsze. Poniekąd słusznie, ale 
z pewnością nie prostsze, jeśli chodzi o skład chemiczny 
sprzedawanych tam produktów. Zwłaszcza ostatnio wiele 
mówi się o podejrzanych związkach, które się w nich 
pojawiają. Z tym, co zalega najczęściej na półkach 
szkolnych sklepików, ale i nie tylko z tym, walczy akcja ‚
’Wiem, co jem’’, którą wspierają merytorycznie 
pracownicy naukowi warszawskiej Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Październik 2011. Na-
uczyciele jednej z lubel-
skich szkół podstawo-
wych zauważają, że będą-
cy pod ich opieką ucznio-
wie zachowują się podej-
rzanie, nagle stali się niena-
turalnie pobudzeni i agresyw-
ni. Listopad 2011 roku. Sytuacja 
się powtarza, tyle że w Radomiu. Tam 
także do tych objawów dochodzą problemy 
z koncentracją i napady histerii. Inspektorzy 
Sanepidu ruszają w Polskę, by skontrolować asor-
tyment szkolnych sklepików. To nie scenariusz 
hollywoodzkiego fi lmu katastrofi cznego, tylko rze-
czywistość. Za te oraz inne przypadki dziwnych za-
chowań uczniów odpowiedzialny był składnik 
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czywistość. Za te oraz inne przypadki dziwnych za-
chowań uczniów odpowiedzialny był składnik 
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E129, czerwień Allura, pomarańczowo-czerwony 
smołowy barwnik azowy. Używa się go między innymi 
do produkcji napojów i słodyczy. Jest zabroniony w Da-
nii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Australii i Norwegii, w 
Polsce – do niedawna – był dostępny w każdej szkole.

To nie jedyny problem żywieniowy polskich szkół. 
Kiedy nie jest trująco, to dla odmiany jest tucząco, w 
sklepikach wciąż królują chipsy, cola i batony. Jeśli 
gdzieś dyrekcja usiłuje wprowadzić obowiązek sprze-
daży jogurtów i owoców, protestują właściciele skle-
pów, według których są to produkty niedochodowe. Nie 
najlepiej dzieje się też w stołówkach, gdzie serwowane 
dania często odbiegają od założeń dietetyki oraz zdro-
wego rozsądku. Dlatego nie ma co się dziwić, że już od 
trzydziestu do czterdziestu procent Polaków ma pro-

blemy z otyłością, a problem ten dotyczy w coraz więk-
szym stopniu dzieci i młodzieży. Oczywiście do tego do-
chodzi również siedzący tryb życia i uprawianie różno-
rakich sportów – ale tylko na PlayStation. Na to jednak 
nikt, poza rodzicami, nie jest w stanie już wpłynąć. A na 
żywienie w szkołach i owszem.

Warszawa je zdrowo
Takie właśnie zadanie stoi przed prowadzoną od kil-

ku lat przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy kam-
panią „Wiem, co jem”. Jej cel to nie tylko zapewnie-
nie wszystkim „klientom” placówek edukacyjnych pra-
widłowego żywienia, ale także edukowanie, edukowa-
nie i jeszcze raz edukowanie – zarówno uczniów, jak i 
rodziców oraz nauczycieli – na temat tego, jak dziec-
ko w szkole żywić się powinno. Współpracującym szko-
łom (współpraca jest dobrowolna) przedstawia się listy 
produktów polecanych do sklepików. To między inny-
mi: kanapki, szeroka gama produktów mlecznych (sery 
i serki, desery mleczne, jogurty, napoje), wody mineral-
ne i źródlane, soki, owoce, warzywa, orzeszki, migda-
ły, nasiona oraz batony i ciastka, ale oczywiście te zbo-
żowe. Istnieje też druga taka lista – produktów, których 
w szkole nie powinno się sprzedawać. Chodzi o wszel-
kiego rodzaju fast-foody, chipsy, chrupki, popcorn, wody 
smakowe, napoje energetyzujące, słodycze z dodat-
kiem sztucznych barwników... I tu akurat długo można 
by wymieniać. 

Do szkół trafi ły też plakaty wyliczające, co w sklepi-
kach pojawiać się powinno. Namawiano dyrektorów do 
wprowadzania 15-20-minutowych przerw śniadanio-
wych (ankieta pokazała, że nie ma takich aż w co dru-
giej placówce). Organizowane są szkolenia dla osób 
przygotowujących szkolne posiłki oraz propagujące na-
bieranie dobrych nawyków żywieniowych zajęcia dla 
dzieci, między innymi w ramach akcji „Lato w mieście”. 
Ze strony kampanii (www.wiemcojem.um.warszawa.pl) 
ściągnąć można zalecane wzory umów do podpisania z 
ajentami szkolnych sklepików. Dzięki nim możliwe jest 
egzekwowanie pożądanego asortymentu znajdującego 
się na sklepikowych półkach.

Dla dyrektorów szkół zamieszczono tam także 
publikacje dotyczące prawidłowego odżywiania 
w placówkach edukacyjnych, między innymi fi -
nansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Na-
rodowego Programu Zapobiegania Nadwadze 
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i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym 
poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej. Zna-
leźć tam można lekturę bardziej przerażającą niż „Dzie-
ła zebrane” Stephena Kinga. To raporty opracowane na 
podstawie badań organizacji żywienia w warszawskich 
szkołach. 

Jem i szkodzę sobie
W roku 2009 i 2011 sprawdzano w ten sposób szko-

ły podstawowe za pomocą internetowych ankiet. Rów-
nież w ubiegłym roku studenci z Koła Naukowego Żyw-
ności i Żywienia oraz Koła Naukowego Żywieniowców i 
Dietetyków, działających przy Wydziale Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, zbierali wywiad bezpośredni w większości 
stołecznych szkół podstawowych i gimnazjów. Jego wy-
niki były zatrważające. Pomijając to, co można było do-
stać w szkolnych sklepikach, a co zrzucone w jednym 
czasie z samolotu wystarczyłoby do wytrucia za jed-
nym zamachem niewielkiej miejscowości w Bieszcza-
dach. W niektórych szkołach w ogóle nie zaplanowa-
no przerwy śniadaniowej, w innych była ona zbyt krót-
ka, podobnie zresztą jak przerwa obiadowa. A krytycz-
ne uwagi dotyczyły niemal każdego aspektu szkolne-
go żywienia.

Fakt, że dane te zebrali studenci SGGW jest nieprzy-
padkowy. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Kon-
sumpcji SGGW objął patronat merytoryczny nad kam-
panią „Wiem, co jem”. 

– Sprawując opiekę nad tą akcją, bierze on udział w 
prawie wszystkich działaniach z nią związanych. Opra-
cowaliśmy w całości lub braliśmy udział w opracowaniu 
kilku publikacji, robiliśmy szkolenia dla osób zajmują-
cych się żywieniem w placówkach oświatowych, wykła-

dach i warsztatach dla dzieci i rodziców. Wymiernymi 
korzyściami kampanii są między innymi publikacje, któ-
re otrzymały dzieci, intendenci, czy też dyrektorzy szkół 
i przedszkoli. Ponadto mam nadzieję, że  prowadzone 
akcje edukacyjne  przyniosą efekt w postaci zmian na-
wyków żywieniowych – mówi dr hab. Jadwiga Hamuł-
ka z Katedry Żywienia Człowieka SGGW. Choć kierująca 
zespołem autorów przewodnika „Wiem, co jem - skle-
pik szkolny”, wydanego w ramach kampanii, Anna Gro-
nowska-Senger, emerytowana profesor z Zakładu Oce-
ny Żywienia SGGW, uważa, że to nie będzie wcale takie 
łatwe. I, że nawyki żywieniowe Polaków są na tyle złe, 
że należałoby wprowadzić do szkół już od pierwszej kla-
sy obowiązkowy przedmiot traktujący o zasadach pra-
widłowego żywienia, stylu życia i dbania o zdrowie.

Często śmiejemy się z Amerykanów, że to naród oty-
łych. Tymczasem niemal zupełnie niepostrzeżenie, za-
częliśmy ich w niechlubnych statystykach gonić. Nie 
jest jeszcze za późno, by z tym walczyć, dlatego zorien-
tuj się, co jesz w szkole, lub co je tam twoje dziecko.

 Łukasz Miszewski
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Potrzeba   
chwili
Problematyka nietrzymania moczu 
jest dobrze znana, aczkolwiek w 
dobie dzisiejszej cywilizacji, trudno 
jest o znalezienie recepty na  ustanie 
nieprzyjemnej choroby. Można jednak 
sprawić, że nie będzie on uciążliwy, 
czego dowodem jest wynalazek 
poczyniony przez wymieniony duet z 
Kalisza.

urządzeniu aktywnie  można wykonywać codzienne 
czynności. Można w tym chodzić, leżeć, a nawet spać. 
Przyrząd ten jest kompatybilny z workiem do zbiórki 
moczu dostępnym na rynku medycznym w każdej ap-
tece. “ – wyjaśnia Jerzy Krupiński, twórca urządzenia. 

 Nietrzymanie moczu dotyka ok. 10% każdego rozwi-
niętego społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią ok. 4 mln 
osób. Dystrybucją produktu już dziś zainteresowane są 
firmy z Wielkiej Brytanii czy Ukrainy, zanim jednak pod-
pisane zostaną kontrakty , musi znaleźć się inwestor.

Wstępne rozmowy co do produkcji wynalazku poczy-
nione zostały już z właścicielem kaliskiej firmy “For-
my” Grzegorzem Jaworskim, która zainteresowała się 
wprowadzeniem produktu na rynek. Wiemy już teraz, 
że przyrząd ten wraz z prowadzeniem go na rynek, bę-
dzie sygnowany przez  filantropijny projekt “Pomaga-
nie jest trendy”, z którym Jerzy Krupiński jest ściśle 
związany, a dochody ze sprzedaży urządzenia, częścio-
wo wspierać będą realizację projektu, organizowanego 
przez kaliskie stowarzyszenie “Homini”. 

“Problem ten dotknął moją rodzinę, co pozwoliło mi 
stworzyć wraz z ojcem przyrząd do odprowadzania mo-
czu. Wynalazek ten powstał z powodu choroby moje-
go dziadka, który przez wiele lat borykał się z prosta-
tą, czego następstwem był problem nietrzymania mo-
czu.” – tłumaczy Izabela Leśna 

 Przyrząd do odprowadzania moczu wymyślony 
przez rodzinę Krupińskich jest pozornie prostym, acz-
kolwiek bardzo wydajnym przyrządem. 

Mimo, iż został on skonstruowany po-
nad 6 lat temu, prototyp do tej pory nie uj-
rzał światła dziennego, albowiem w okresie 
tym trwała procedura patentowa. Dziś opa-
tentowane urządzenie przygotowuje się do 
wejścia na rynek. Jak oceniają specjaliści, 
to prosty, aczkolwiek wielki krok dla bran-
ży medycznej. 

 - “Jest to urządzenie pozwalające utrzy-
mać pacjenta w czystości, suchości, a 
przede wszystkim zmniejszyć koszty utrzy-
mania higieny pacjenta. Ponadto korzysta-
nie z tej formy urządzenia zwiększa komfort 
psychiczny i fizyczny pacjenta. Dzięki temu 
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