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Słowo wstępu

Wystarczyła wypowiedź prezesa jednej z firm ubezpieczeniowych,
który stwierdził, że polskie uczelnie
nie przygotowują do pracy, żeby rozpoczęła się ogólnopolska debata na
temat kondycji szkolnictwa wyższego. W dyskusji padało wiele kontrowersyjnych wypowiedzi, często specjaliści szli na skróty – na szczęście jedynie myślowe. Z pewnością relacje
rynku pracy z uczelniami są problemem o kluczowym
znaczeniu, pytanie jedynie, czy nie wyciągamy zbyt pochopnych wniosków. Czy bezrobocie wśród młodych
ludzi w Hiszpanii, które wynosi około 50% świadczy o
tym, że tamtejszy system szkolnictwa wyższego jest
jeszcze gorszy niż w Polsce? Być może problem dotyczy nie tylko jakości kształcenia w Polsce, ale również wiedzy, z którą maturzyści trafiają w mury uczelni czy wygórowanych oczekiwań pracodawców. Z pewnością warto dyskusję tę obserwować, lecz by nie popaść w pesymizm, zachęcam do lektury kolejnego wydania „Akademickiego B+R”, w którym znaleźć można przykłady sprawnego działania naszych szkół wyższych, ich pracowników i studentów.
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NEWS

Utworzenie

Klastra Przemysłu Obronnego
5 marca 2012 roku przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Bumar sp. z o.o. oraz Bumar Żołnierz i Bumar Elektronika podpisali list intencyjny w sprawie
utworzenia Klastra Przemysłu Obronnego. Dzięki inicjatywie Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa Politechniki Warszawskiej powstaną między innymi wspólne laboratoria uczelniano-przemysłowe.

Dwulatek chodzi

dzięki naukowcom
z Politechniki Białostockiej
Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Białostockiej opracowali
protezę kończyny dolnej dla niepełnosprawnego od
urodzenia chłopca. Urodził się on bez lewej rączki i
nóżki oraz z defektami pozostałych kończyn. Ponieważ wykształcił z tego powodu patologiczny mechanizm raczkowania, groziło to uszkodzeniem kończyn, czemu zapobiegli naukowcy i studenci z inżynierii biomedycznej (z koła naukowego ORTHOS).
Zaawansowana proteza nóżki, która dostosowana
jest do rozmiarów dziecka, umożliwiła odtworzenie
lokomocji dziecka.
Fot. www.wm.pb.edu.pl

Fot. Targi Kielce

Sukces Uniwersytetu Wrocławskiego
w Facebook Hacker Cup

Paweł Gawrychowski z Uniwersytetu Wrocławskiego zajął czwarte miejsce w konkursie programistycznym, który zorganizowała firma Facebook. Żeby
znaleźć się w finale, w którym udział wzięło 25 najlepszych zawodników, trzeba było pokonać 7,5 studentów i profesjonalistów z całego świata. Laureat
odbywa właśnie staż naukowy w Instytucie Informatycznym im. Maksa Plancka w Saarbrücken. Podczas
konkursu, który odbył się w siedzibie firmy Facebook, udało mu się zrobić jedno zadanie, jednak ża-

den z finalistów nie rozwiązał więcej, zaledwie ośmiu
rozwiązało jedno z dwóch zadań: Maximal Multiplicative Number (MMN) lub Linsane Phone Number
(LPN). Trzeciego – Possible Medians – nie udało się
rozwiązać nikomu. O miejscu na podium decydował
czas realizacji zadania. Do Finału weszło sześciu Polaków, drugie miejsce zajął mieszkający w USA – Tomasz Czajka, ósmy był Paweł Parys z Uniwersytetu
Warszawskiego.
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Archimedes
i media

Fascynująca historia
odcyfrowywania starożytnego
manuskryptu Archimedesa zaczyna
się 29 października 1998, kiedy
nieznany nabywca zakupił to dzieło
za kwotę 2 200 000 dolarów.

To, na co miliony wydał anonimowy zwycięzca licytacji w domu aukcyjnym Christie’s było w chwili transakcji zniszczonym i zapleśniałym zbiorem stronic. Na dodatek książka była palimpsestem.Jak ją odczytać? W
tym naukowym dążeniu do wiedzypewne zadanie spełniły media.

Piotr Żabicki
Socjolog i fan nowych mediów.
W CITTRU koordynuje pracami Zespołu
ds. Promocji i Edukacji.

Na poświęconych współpracy z mediami, zajęciach –
odbywających się w ramach prowadzonej przez CITTRU
„Szkoły Promocji Nauki” – uczestnicy stworzyli listę zalet kontaktu naukowiec-dziennikarz. W zbiorze dobrodziejstw znalazły się korzyści ideowe (np. społeczeństwo ma prawo wiedzieć, na co są przeznaczane podatki) oraz czysto praktyczne (np. szeroka wiedza o danym
projekcie naukowym może skutkować partnerstwem z
innymi uczonymi lub komercyjnymi relacjami z biznesem). Biorący udział wwarsztatach szybko zrozumieli
te zależności, ale czy jest to oczywiste dla całego środowiska akademickiego? Ze znikomej obecności polskich
naukowców w mediach można wnioskować, że nie bardzo.Warto więcwprost postawić fundamentalne pytanie: po co naukowcom media? Odpowiedzi będę poszukiwał właśnie
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w dziele Archimedesa i batalii o jego odczytanie. Zanim
jednakże przejdę do skojarzeń medialno-manuskryptowych kilka słów o samym Archimedesie, matematyce i
badaniach nad dawnymi tekstami.
Kula, stożek i walec
Zamieszanie z odnalezieniem i odcyfrowaniem manuskryptu Archimedesa ilustruje książka Reviela Netza i Williama Noela „Kodeks Archimedesa. Tajemnice
najsłynniejszego palimpsestu świata” (wydanie polskie:
Magnum, Warszawa, 2007). Sensacyjny tytuł książki, który może kojarzyć się z „Kodem Leonarda da Vinci” Dana Browna – zniechęci pewnie fanów „prawdziwej
nauki”. Owszem książka Netza i Noela jest napisana językiem dynamicznym, a sama opowieść może wywoływać wrażenie „pogoni za nieznanym”. Wszystko to jest
jednak sprawnie osadzone w ramach badań naukowych, w formie wprawdzie popularnonaukowej (choć
jak dla mnie niektóre fragmenty dotyczące matematyki Archimedesa są nie tyle „popularno”, co nawet „bardzo” naukowe, przynajmniej z mojego – matematycznie
bardzo przeciętnego – punktu widzenia), ale na pewno nie bajkopisarskiej czy pseudonaukowej. Przeczytać warto – nie będąc wcale specem od geometrii, stochastyki lub zastosowania minuskuły w tekstach średniowiecznych.
Archimedes zginął w 212 roku p.n.e. Rozpoczynam od roku śmierci, bo to jedyna potwierdzona data
w jego Curriculum Vitae. Tak to bywa, gdy ktoś urodził
się tak dawno. Jednakże z doniesień kronikarzy można dowiedzieć się (traktując niektóre ich opowieści z
pewną dozą sceptycyzmu), że ów grecki uczony związany był z helleńską kolonią Syrakuzy. W czasach jego
życia było to tętniące życiem miasto, które uwikłane
zostało w wojnę między Rzymem i Kartaginą. W czasie
drugiej wojny punickiej bohater tej opowieści kierował pracami inżynieryjnymi przy obronie Syrakuz. Był
pomysłodawcą wymyślnych machin wojennych, które skutecznie powstrzymywały Rzymian z dala od murów. Do czasu. Archimedes został zabity przez żołnierzy rzymskich po zawładnięciu Syrakuzami, a na jego
nagrobku (na życzenie samego uczonego) wyryto kulę,
stożek i walec.
Z pewnością był Archimedes wielkim entuzjastą
matematyki, świadczy o tym nie tylko wspomniana
rzeźba, ale i jego dokonania. Był twórcą hydrostatyki i
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statyki, prekursorem rachunku całkowego. Stworzył
podstawy rachunku różniczkowego. Zajmował się mechaniką teoretyczną i astronomią. Mówi się, że skonstruował globus, a nawet planetarium.To jemu przypisywany jest słynny okrzyk „Heureka” (gr. znalazłem),
którym oznajmił światu odkrycie prawa wyporu („Ciało
zanurzone w cieczy traci pozornie na ciężarze tyle, ile
waży ciecz wyparta przez to ciało”). To jemu przypisuje się odkrycie zasady działania dźwigni (Archimedes:
„Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię”). To
fakty znane. Ale Reviel Netz, w opisie roli Archimedesa, idzie jeszcze dalej. Nazywa on greckiego badacza
„największym uczonym w dziejach świata” argumentując, że tak jak tradycja filozoficzna jest nieustannym
odwoływaniem się do Platona, tak nauki ścisłe za swój
fundament mają dzieło Archimedesa. Netz wymienia podstawowe elementy nauki archimedesowej, bez
których nie było wiedzy nowożytnej: matematykę nieskończoności oraz zastosowanie modeli matematycznych do świata fizycznego. I jak w tym kontekście nie
traktować jako wielkiej sprawy szans na odnalezienie
w odkrytym dziele nowych reguł i opisów.
Brzydka książka
Ale, żeby naukowcy mogli odnaleźć nowe twierdzenia
uczonego z Syrakuz musiano manuskrypt odczytać. A był
on w fatalnym stanie (anonimowy właściciel, który nabył
to dzieło nazywał je „brzydką książką”). Oto skrótowalista
wad: wszechobecne brązowe cętki, zacieki, mocne zaczernienie obrzeży wielu stronnic, wielkie plamy pleśni,
zniekształcenia (wygięcia) stron, kruchość wielu kart, zamazany tekst i nadpisane na słowach Archimedesa średniowieczne wersy modlitewne. Co gorsze, naukowcy
pracowali nad rękopisem unikatowym, tzn. na jedynym
zachowanym egzemplarzem. Czy da się go uchronić od
zagłady i czy da się odczytać?
Nie będę opisywał żmudnego, a czasem zaskakującego zwrotami akcji procesu odkrywania tajemnic palimpsestu. W pracy tej zastosowano różnorodne metody konserwacji pergaminu,wyszukane techniki obrazowania multispektralnego, promieniowanie rentgenowskie, aż po wykorzystanie synchrotronu. Nad odczytaniem kodeksu pracowali informatycy, specjaliści
od Średniowiecza i rękopisów, fizycy, optycy i eksperci z wielu innych dziedzin. Prawdziwie interdyscyplinarne przedsięwzięcie.

ODKRYCIA
I udało się. W marcu 2006 roku William Noel (kierownik projektu) otrzymał od jednego ze współpracujących badaczy wiadomość zaczynającą się od jakże oczekiwanych słów „Czytelność jest teraz niesamowita”! Ale zanim do tego doszło w sprawę zamieszane były media.
Poszukiwania
W 1999 roku nabywca kodeksu Archimedesa postanowił przekazać cenny dokument Walters Art Museum
w Baltimore. Instytucja przyjmując ten skarb, wzięła na
siebie niebagatelny obowiązek naukowy: zakonserwowania uszkodzonej książki, wydobycia na światło dzienne oryginalnego tekstu oraz jego odczytania. Jak się do
tego zebrać– zastanawiał się William Noel. Z pomocą
przyszła publikacja artykułu o palimpseście zamieszczona w „Washington Post”. Przeczytał ją między innymi Mike Toth, jeden z dyrektorów rządowej agendy o tajemniczej nazwie Narodowe Biuro Rozpoznania, deklarując w korespondencji, że może użyczyć swego specjalistycznego sprzętu, jak i zajmie się poszukiwaniem odpowiednich ekspertów od optyki. Z biegiem czasu
okazało się, że Toth, stał się jednym z głównych członków ekipy
pracującej nad palimpsestem
i w dużej mierze jemu zawdzięczamy sukces przedsięwzięcia.
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Palimpsest jest rękopisem, w którym oryginalna warstwa tekstu została wytarta przez późniejszychkopistów.W ten sposób pozyskane karty służyły jako materiał dla nowego tekstu. Pergamin, będący wyprawioną skórą zwierzęcą, w trakcie zapisywania tekstu, ‘pije’ atrament, który przenika głęboko. Dlatego, pomimo wytarcia oryginału, odczytanie
palimpsestu jest możliwe. Najczęściej wykorzystuje się promienie ultrafioletowe, które wydobywają
głębokie warstwy tekstu. Przedstawiona w tekście
obok metoda odczytania palimpsestu to zupełnie
inna historia, która dała doskonałe rezultaty dzięki
zaangażowaniu odpowiednich ludzi i środków.

Dr hab. Piotr Tylus

Filolog z UJ.

Zajmuje się badaniem starych rękopisów.

Okazało się, że właśnie tekst w poczytnej gazecie spowodował, iż projektem zainteresowała się osoba (choćToth nie był jedynym, który zareagował na artykuł), której znalezienie innymi „kanałami” byłoby trudne. Kierował on instytucją funkcjonującą poza kręgiem
akademickim, równocześnie dysponując sprzętem i
umiejętnościami, które były kluczowe.
Prace nad tekstem trwały. Nad odcyfrowaniem
zapisów głowiły się dwa zespoły specjalistów od obrazowania. Ich pracy poświęcona została relacja
w programie „The World News Tonight”. W jednym
momencie niezwykłe działania grupy badaczy stały się znane i cenione, a sami eksperci – jak pisze
Noel „stali się gwiazdami”. Zdobyć prestiż (nie tylko
dla siebie, ale przede wszystkim dla dyscypliny,
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którą się zajmują) to niebagatelny efekt, w którym media są pierwszoplanowym narzędziem.
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W sprawie Stomachionu
Jedną z rozpraw Archimedesa zamieszczoną w mozolnie odcyfrowywanym kodeksie był Stomachion, traktat w którym rozważa on sposób ułożenia różnych elementów tak, by pasowały do siebie, tworząc spójną całość. Opiera się on na starożytnej, czternastoelementowej układance. Takie zabawy logiczne znane są i dzisiaj.
Po pokonaniu nieprawdopodobnych problemów, wielu zniechęcających porażkach naukowcom udało się
w końcu przedrzeć przez tajemnicę Stomachionu. Dla
świata matematyki była ona zdumiewająca. Okazało się, że Archimedes jako pierwszy znany naukowiec w
historii zastanawiał się nad ilością różnych kombinacji
ułożenia figury końcowej z pewnego zbioru elementów.
Tym samym to Archimedes mógł być uznany za ojca
kwitnącej współcześnie nauki zwanej kombinatoryką, a
Stomachion za pierwsze zadanie kombinatoryczne.
O odkryciu tym napisał obszernie „New York Times”
i dopiero ten artykuł uzmysłowił światu naukowemu, że
początki nauki zachodniej możnapostrzegać w zupełnie innym świetle.

nych technik fotograficznych nie wpłynęło zauważalnie
na jakość obrazu. Powodzenie projektu zawisło na włosku. Trzeba było spróbować innych technologii.
Niestety, mimo rozsyłania do uznanych ośrodków
naukowych zapytań ofertowych, do koordynatorów projektu nie wpłynęła żadna przekonująca propozycja pracy z kodeksem. Naukowcy po raz wtóry zwrócili się w
stronę mediów. Sprawą zainteresowała się telewizja
BBC, która postanowiła nakręcić film o palimpseście.
Przyciągnął on przed telewizory 13% brytyjskiej widowni (ok. 3 mln widzów), także tych kilkudziesięciu profesjonalistów, którzy dla dalszej kontynuacji prac mieli okazać się bezcenni. W wyniku tak skrojonej akcji propagandowej powołano kolejne trzy zespoły mające pracować nad zniszczonymi kartami palimpsestu. I udało
się… powoli, dzięki stosowanej technice, latom żmudnych doświadczeń, zaangażowaniu wielu ludzi, a także pojawiającym się gdzieś w tle mediom poszczególne
strony dzieła Archimedesa zaczęły objawiać swą treść.
Po co więc nauce media? Może właśnie po to, by
można było przeczytać to co wydawało się niemożliwe
do przeczytania. Po to, by zobaczyć, pojąć i pomóc innym pojąć to, co było nieznane, skomplikowane, niezrozumiałe.

Media raz jeszcze
Mimo sukcesów związanych z odczytaniem Stomachionu, prace przy pozostałych częściach kodeksu nie
wyglądały dobrze. Nawet zastosowanie skomplikowa-

Wykorzystano ilustracje ze strony „Archimedes”:
www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/contents.
html
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Centra handlowe

– nowe oazy dla młodzieży w mieście?
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (z dnia 1.01.2011 r.) w Polsce
mamy 908 miast. Żyją w nich miliony mieszkańców. Choć coraz więcej „ucieka”
z aglomeracji miejskich na przedmieścia lub na wieś. Dokąd ucieka młodzież
żyjąca w miastach? Okazuje się, że do centrów handlowych. Fenomenem
popularnych „galerii” zajęła się dr Marta Smagacz-Poziemska z Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi ona obecnie badania
o intrygującym tytule: „Czy miasto jest potrzebne? Nowe przestrzenie życiowe
młodych mieszkańców miasta”.

MIASTO

Ich celem jest próba odpowiedzi na szereg pytań. Nie chodzi tylko o zbadanie, dlaczego młodzi przychodzą do galerii handlowej, ale też na
przykład, czy gdyby mieli inne warunki tam, gdzie
mieszkają – na osiedlu, w centrum miasta – to
porzuciliby centra handlowe? Być może okaże się, że dokonała się jakaś zmiana mentalna,
związana ze zmianami kulturowo-cywilizacyjnymi, która spowodowała, że cokolwiek by się nie
działo „na zewnątrz”, młodzież przestrzeń konsumpcji uważa za najbliższą sobie i najbardziej
atrakcyjną?
– To, mówiąc w dużym skrócie, pewne z pytań,
na które chcę znaleźć odpowiedź poprzez ten badania – stwierdza dr Smagacz-Poziemska – Motywem podjęcia obecnych badań są projekty realizowane przeze mnie wcześniej. Pięć lat temu
prowadziłam pierwsze badania w Krakowie, na
terenie nowopowstałych galerii handlowych. Wyniki wskazywały, że te miejsca zaczęły funkcjonować trochę jako substytut przestrzeni publicznej.
Okazywało się, że miasto – Kraków – o bardzo silnym centrum, zarówno w sensie symbolicznym,
jak i funkcjonalnym, nie było młodym ludziom do
niczego potrzebne. Przestrzeń galerii handlowych
spełniała funkcję przestrzeni spotkań, miejsca
realizowania rozmaitych potrzeb – konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych. Wyniki tamtych badań
dały początek obecnemu projektowi.
W ramach nowego projektu „Czy miasto jest
potrzebne?” prowadzone będą badania w dwóch
polskich miastach: Katowicach i Krakowie. Wybór
jest nieprzypadkowy.
Dr Smagacz-Poziemska tłumaczy – Te dwa
ośrodki miejskie zostały wybrane ze względu na
inną strukturę urbanistyczną, inną „siłę” centrum, inne uwarunkowania jakie każde z nich posiada. To dwa miasta leżące w miarę blisko siebie, ale bardzo się różniące jeśli chodzi właśnie
o urbanistykę. Tam będę prowadziła badania w
dwóch galeriach handlowych. Już wcześniej poczyniłam wstępne obserwacje w tych miejscach,
kolejna część badań terenowych będzie kilkuetapowa i prowadzona na wielu płaszczyznach.
Badania będą obejmowały obserwacje na te-
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renach galerii handlowych, jak i badania jakościowe prowadzone w dwóch formach. Z jednej strony
dr Smagacz-Poziemska ma zamiar przeprowadzić
niestandaryzowane, swobodne wywiady z młodymi ludźmi. Pojawi się też bardziej wystandaryzowana metoda. W obu miastach będą przy pomocy kwestionariusza-ankiety przepytane dwie grupy
osób: nastolatki wybrane losowo spośród wszystkich gimnazjalistów danego miasta oraz druga
grupa – młodzi ludzie, którzy spędzają czas na terenie centrów handlowych. To swego rodzaju innowacja, jeśli chodzi o badania nad stosunkiem młodych ludzi do przestrzeni miejskiej.
– Do tej pory, kiedy prowadzone były za granicą badania w galeriach handlowych, badani byli
ci, którzy już tam byli. Stąd tworzyło się specyficzne zamknięte koło wyjaśnienia, bo cóż można
było powiedzieć ponad to, że ci ludzie przychodzili
do galerii handlowej, więc była im ona potrzebna?
Nam chodzi o to, aby istniała jeszcze jakaś grupa
odniesienia, która jest próbą młodzieży w ogóle w
danym mieście. Dopiero na tym tle będą analizowane przeze mnie wyniki badań prowadzonych w
galerii handlowej.
Projekt „Czy miasto jest potrzebne?” jest w całości finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Choć finansuje ono tylko badania podstawowe, czyli takie, które nie są podporządkowane celom aplikacyjnym, wyniki pracy dr Smagacz-Poziemskiej będzie się dało w pewien sposób wykorzystać w praktyce.
– Przykładem na to jest fakt, że wcześniejsze
badania, o których wspominałam, te przeprowadzane ze studentami w Krakowie, zostały wykorzystane. Jak? Stowarzyszenie U Siemachy otworzyło w jednej z krakowskich galerii handlowych Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego – na terenie centrum handlowego. Jak widać, wyniki wcześniejszych badań już posłużyły praktykom. Ja takowym nie jestem, ale wydaje mi się, że praktyczne rezultaty badań w ramach projektu „Czy miasto
jest potrzebne?” mogą być przydatne – stwierdza
dr Smagacz-Poziemska.
Zakończenie prac badawczych przewidziane jest
na rok 2014.

SUKCESY
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Telefony jutra

w rękach studentów

Smartfony, których dzisiaj używamy osiągnęły imponujący poziom rozwoju
technologicznego i wydajności. Oferują stały dostęp do Internetu, wysokiej
rozdzielczości aparaty fotograficzne i kamery wideo, gry w technologii 3D i wiele
innych udogodnień. Mogłoby się wydawać, że telefon komórkowy robi dla nas
wszystko. A czy jutro będzie mógł zrobić więcej? Odpowiedzi na to pytanie
poszukują twórcy konkursu The Tomorrow Talks.
The Tomorrow Talks to międzynarodowy konkurs poszukujący odpowiedzi na pytanie co zrobić, aby nasze
telefony komórkowe były jeszcze wydajniejsze i wygodniejsze niż obecnie. Przedsięwzięcie ma na celu znalezienie innowacyjnych rozwiązań dla użytkowników systemu Android i jest wspierane przez firmę HTC. Ponad
700 studentów, z 15 europejskich uczelni zostało zaproszonych do wzięcia udziału w procesie rozwoju smartfonów jutra. W przedsięwzięcie zaangażowały się uczelnie
z Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, a także Polski.

Nasz kraj reprezentować będzie 5 szkół wyższych:
Politechnika Wrocławska , Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Łódzki.
Na czym polegało zadanie studentów? - Aby
wziąć udział w konkursie, należało nakręcić max.
3 minutowy filmik przedstawiający jaki powinien być smartfon przyszłości. Jakie wprowadzić
w nim usprawnienia tak, aby był lepszy, bardziej
spersonalizowany, przyjemniejszy w użyciu.

SUKCESY
Usprawnienia te mają być możliwe do wprowadzenia w życie – opowiada Bogumiła Socha, Ambasadorka HTC UAM. Filmy mogły być nagrane po angielsku,
po polsku z angielskimi napisami lub bez użycia słów wykorzystując jedynie przekaz wizualny. Studenci pracowali w maksymalnie 5-osobowych grupach. - Pomysł na innowację pojawił się spontanicznie.
Jak na studentów przystało, zebraliśmy się w ostatniej chwili, więc na pracę nad projektem mieliśmy jedynie parę godzin – wspomina przygotowania do konkursu Michał Śliwiński, student Uniwersytetu Łódzkiego.
Ten etap konkursu zakończył się jednak już 7 maja.
Aktualnie (do 6 czerwca) trwa głosowanie internetowe
nad konkursowymi filmikami, które zostały umieszczone w serwisie Facebook oraz YouTube. - Użytkownicy
oglądając, lajkując, dodając do ulubionych, komentując,
sharując itd. poszczególne filmy zwiększają ich tzw. social media index – tłumaczy Socha.
To właśnie social media index decydować będzie o
zwycięstwie danej drużyny. Do finału przejdzie tylko po
jednej drużynie, która otrzyma najwyższy wynik punktowy z każdego z krajów partnerskich. Dodatkowo, jury
wybierze 3 kolejne filmy, których autorzy otrzymają
„dziką kartę” i również znajdą się w finale. Zespół, który zdobędzie pierwsze miejsce w Polsce również pojedzie 29 czerwca do Innsbrucku, gdzie będzie miał możliwość zaprezentowania swojego projektu szerszej publiczności. - Ta finałowa uroczystość będzie transmitowana przez internet i każdy zainteresowany będzie miał
możliwość obejrzenia jej na żywo – zachęca Socha.
W trakcie finałów w Innsbrucku wyłoniona zostanie zwycięska drużyna. Nagrodą dla szczęśliwców będzie wyjazd i warsztaty w San Francisco lub Taoyuan.
- To właśnie tam innowacyjny pomysł na usprawnienie
smartfonów będzie dopracowany i omówiony ze specjalistami z branży telefonii komórkowej. Zwycięzcy będą
mieli szansę wziąć udział w procesie innowacji u jednego z największych na świecie producentów smartfonów.
To doświadczenie jakiego nie można kupić za pieniądze!
- o końcowym etapie konkursu opowiada Socha.
Po wszystkich przeżyciach i przygodach zwycięska
drużyna wyjedzie na 10-dniowe wakacje marzeń do wybranego przez siebie miejsca, które do kwoty 2,5 tys
euro na osobę sfinansuje firma HTC. Tak zapowiada się
zakończenie pierwszej edycji konkurs The Tomorrow
Talks. Dla tych, którzy nie zdążyli wziąć udziału w jego
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tegorocznej odsłonie mamy jednak dobre informacje.
Organizatorzy, wybiegając myślami w przyszłość, planują kolejne edycje turnieju.
W następnych latach finały miałyby się odbywać na
terenie kolejnych partnerskich uniwersytetów. Materialne zyski, które może przynieść studentom konkurs
The Tomorrow Talks, to tylko część pozytywnych aspektów wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Zaangażowani, kreatywni i otwarci studenci mają możliwość zdobycia prawdziwego doświadczenia marketingowego poprzez program HTC Campus Ambasador. Taka praktyka nie tylko pozwala im zdobyć wiedzę z zakresu badań
rynku, zarządzania projektami czy organizowania eventów, ale także w przyszłości stanowić może cenny wpis
w ich CV. Jeden z uczestników konkursu, Michał Śliwiński, uważa, że na tym konkursie więcej zyskuje firma HTC: mnóstwo nowych pomysłów, z których wiele może okazać się bardzo trafnymi i przynoszącymi firmie wiele korzyści. Kto wie, być może któryś z pomysłów europejskich studentów faktycznie okaże się w
przyszłości kurą znoszącą złote jajka?
Nadesłane przez studentów prace oglądać można
na oficjalnej stronie konkursowej www.thetomorrowtalks.com . Również tam oddamy głosy na naszych innowacyjnych faworytów. Mamy czas do 6 czerwca, kiedy
to poznamy finalistów pierwszej edycji konkursu.

BADANIA
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Kosmiczni
pasjonaci

Są partnerami profesjonalnych naukowców i pomagają im w czasochłonnych
projektach. Oddają swój wolny czas nauce, tylko dla własnej satysfakcji.
Uczestnicy citizen science czyli nauki, która wychodzi z laboratoriów i obiektów
naukowych i pozwala każdemu na bycie odkrywcą.

BADANIA

Citizen science – pod tą tajemniczą nazwą kryją się działania ludzi, którym się chce. Którym nie
wystarczają przekazy naukowe i badania naukowców. Oni sami chcą być odkrywcami. Nie traktują
tego jednak jako pracy, a jako hobby, robią to dla
świata nauki, ale także dla siebie. Ludzie w różnym wieku, po pracy, szkole, w wolnym czasie zasiadają przed komputerem i sami stają się naukowcami. A profesjonalni badacze coraz częściej
wykorzystują ich działania dla swojej pracy. Hobbyści udostępniają swoje komputery, analizują
dane, prowadzą własne badania w różnych dziedzinach nauki. Najwięcej projektów citizen science można jednak znaleźć w obszarach związanych z astronomią.
Aby dzisiaj uczestniczyć w badaniach przestrzeni kosmicznej nie trzeba mieć nawet własnego teleskopu i wydawać pieniędzy na podróże, wystarczy tylko komputer, trochę czasu i chęci. Projekty citizen science można podzielić na
dwie kategorie. Pierwsza z nich wymaga wyłącznie zainstalowania na komputerze specjalnego oprogramowania, uczestnicy udostępniają naukowcom swoje komputery, a program sam działa w tle pobierając dane. Najstarszym projektem
z tej serii jest Seti@home, którego uczestnicy poszukują sygnałów nadawanych przez cywilizacje
pozaziemskie. W ramach programu BOINC można badać też fale grawitacyjne czy wpływ ciemnej materii.
Jeśli ktoś jednak jest prawdziwym zapaleńcem
i może poświęcić więcej uwagi i czasu, taką możliwość daje drugi rodzaj badań. Najpopularniejszy, działający w wielu krajach projekt to Galaxy
Zoo. Trwa już jego trzecia edycja. Celem wszystkich badań Galaxy Zoo jest uzyskanie wiedzy o
tym jak powstają galaktyki. Naukowcy wychodzą
z założenia, że ludzki umysł radzi sobie lepiej z
klasyfikacją obiektów na zdjęciach niż komputery,
dlatego oddali część swojej pracy właśnie w ręce
hobbystów. Jeżeli zdjęcia sklasyfikuje wiele osób,
to można na ich podstawie, z bardzo dużą dozą
prawdopodobieństwa, określić charakter danej
galaktyki. Pierwszy projekt wystartował w 2007
roku i zawierał zdjęcia miliona galaktyk. Klasyfi-
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katorzy mieli podzielić galaktyki według kształtu, na eliptyczne oraz spiralne. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów – w ciągu roku otrzymali 50 milionów klasyfikacji od 150
tys. użytkowników. Druga edycja zawierała już
bardziej szczegółowe pytania do kwalifikatorów.
Obecnie trwający projekt Galaxy Zoo: Hubble, jest
już trzecią odsłoną. Po doskonałych wynikach poprzednich badań, jeszcze bardziej utrudniono
pracę naukowców-amatorów. Trzeba określić nie
tylko kształt galaktyki, ale także m.in. strukturę,
widoczność jądra i obecność innych obiektów na
zdjęciu. Wykorzystywane są zdjęcia z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Projekt cieszy się niegasnącym zainteresowaniem – dotychczas wzięło
w nim udział ponad 250 tys. osób z całego świata,
a opracowane dane sprawiły, że wiedza na temat
kosmosu jest dużo większa.
Projekt Galaxy Zoo jest pierwszym ogniwem
większej inicjatywy, stał się początkiem Zooniverse, zajmującego się różnymi obszarami badań kosmicznych. Mieszczą się w nim m.in. Moon
Zoo (badanie kraterów oraz głazów na powierzchni księżyca), Milky Way Project (wyszukiwanie na
zdjęciach drogi mlecznej tzw. baniek czyli obszarów gazu i pyłu, które mają związek z procesem
powstawania gwiazd) i Solar Stormwatch (badanie wybuchów na słońcu). Znajdzie się też coś dla
osób, które nie interesują się kosmosem. Projekt
Old Weather polega na opracowaniu klimatu ziemi, poprzez odczytywanie danych pogodowych z
dzienników pokładowych z czasów wojny, a Ancient Lives to badanie kolekcji papirusów.
Istnieją też projekty, dzięki którym z domu ruszyć się trzeba, choćby tylko po to, by poobserwować niebo. Globe at Night to porównywanie
gwiazdozbiorów, które widzimy, z przykładowymi
mapami, dzięki czemu można zauważyć rozprzestrzenianie zanieczyszczania światłem.
Badacze-amatorzy wielokrotnie zaskakują naukowców swoją dociekliwością i świeżym spojrzeniem. Niekiedy odkrywają rzeczy, na które doświadczeni badacze nie zwrócili uwagi. Dzięki nim skomplikowane projekty mogą ruszyć do
przodu, a satysfakcję mają obie strony projektu.

PSYCHOLOGIA
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Nauka o duszy
wkracza na stadiony

Sport dostarcza wielu emocji, zarówno
kibicom, jak i sportowcom. Jak wyjaśnić
zachowania jednych i drugich?
Dziś psychologia jest szeroką i popularną nauką.
Swoje zastosowanie znajduje w wielu dziedzinach –
oświacie, medycynie, wymiarze sprawiedliwości, reklamie. Psychologia odgrywa też coraz istotniejszą rolę w

sporcie. To ona tłumaczy zachowania kibiców i pokazuje jakie emocje towarzyszą im podczas rozgrywek, a
przede wszystkim pomaga zawodnikom w osiągnięciu
jak najlepszego wyniku sportowego.
Wspólne przeżywanie
Zjawisko kibicowania jest nieodłączną częścią sportu. Trudno wyobrazić sobie jakikolwiek mecz bez oglądającej go publiczności. Kibicowanie w formie znanej
nam dziś istnieje dopiero od XIX w.

PSYCHOLOGIA

Właśnie wtedy narodziły się gry zespołowe, a
wraz z nimi kluby wokół których zaczęła gromadzić się publiczność połączona wspólną więzią i
ideą. W tym kontekście możemy mówić o grupie
społecznej, bo kibice identyfikują się z daną drużyną i mają wspólny cel jakim jest zwycięstwo –
wyjaśnia Marta Kołacińska, psycholog sportowy.
Drużyna jest czymś kolektywnym, naszym, więc
razem jej kibicujemy – dodaje. Kibice w swojej
grupie realizują dwie potrzeby – przynależności i
rywalizacji. I choć nie zawsze się znają to współdziałają ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałują.
To z kolei powoduje wspólne przeżywanie emocji,
zarówno pozytywnych jak i negatywnych, w zależności od przebiegu i wyniku spotkania. Obecność
innych jest też bardzo silnym pobudzeniem, dlatego uczucia, jakie towarzyszą kibicom na stadionie są nieporównywalne z tymi, które pojawiają
się np. u ludzi oglądających mecz w telewizji.
Emocje na boisku
Silne emocje występują także u zawodników.
Często poddawani są presji trenerów, mediów
i, oczywiście kibiców. Fani mają ogromne oczekiwania wobec sportowców – nie każdy może
wytrzymać takie obciążenie. Czy w takiej sytuacji doping jest pomocny? Jest coś w stwierdzeniu, że inaczej gra się mecz u siebie, a inaczej
na wyjeździe. Zawodnicy często mówią, że podczas meczu czuli pozytywną energię bijącą od
kibiców. Nie bez znaczenia jest fakt, że cały stadion wypełniony jest ludźmi, którzy nam sprzyjają – mówi Marta Kołacińska. Zaznacza jednak,
że w trakcie całej rywalizacji zawodnicy bardziej
niż na dopingu koncentrują się na zadaniu, jakie mają do wykonania – od niego głównie zależy
zwycięstwo lub porażka. Na zwycięstwo w meczu czy zawodach wpływ ma również nastawienie sportowca. W powiedzeniu, że sukces rodzi
się w głowie jest sporo racji. Wynik uzależniony
jest nie tylko od zachowania na boisku, ale także
od motywacji i poczucia pewności siebie, które
pojawiają się przed wejściem na stadion. Tu właśnie swoją rolę odgrywa psycholog sportowy.
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Nie tylko motywacja
Często się myśli, że główną funkcją psychologa sportowego jest to motywowanie. Tak naprawdę, mówiąc bardzo ogólnie, psycholog pomaga zawodnikowi w budowaniu coraz większej świadomości siebie – tłumaczy Kołacińska. Sportowcy muszą wierzyć w swoje umiejętności, znać swoje możliwości i potencjał. Dzięki
tej świadomości lepiej realizują swoje cele i zadania. Chodzi o to, by psychika nie przeszkodziła
w tym, by na zawodach pokazać 100% możliwości wyuczonych na treningu. Uszczegóławiając,
psycholog sportowy pomaga zawodnikom uświadomić sobie jakie emocje im towarzyszą, jak powinni sobie radzić z napięciem psychicznym i fizjologicznym. W tym celu stosuje się rozmaite
techniki relaksacji i regulacji poziomu pobudzenia. Czy wystarczy jedno spotkanie z psychologiem by zawodnik mógł poradzić sobie z emocjami? Pojedyncza wizyta to tak naprawdę tylko konsultacja, która pozwala naświetlić pewne problemy – zauważa Marta Kołacińska – Tutaj
potrzebna jest systematyczność, tak samo jak
w treningu fizycznym. Psychologia powinna być
jego uzupełnieniem.
Psychologia kolektywna
Psycholog sportowy pomaga nie tylko pojedynczym zawodnikom, ale także całym zespołom. Oczywiście w zależności od dyscypliny i jej
specyfiki zwraca się uwagę na różne rzeczy, niemniej wyróżnić można pewne wspólne elementy. Współpracujący z drużyną psycholog stara się
przede wszystkim usprawnić komunikacje grupową. Pomaga w budowaniu większej spójności
i odnalezieniu wspólnego celu, który jest zbieżny
z indywidualnymi celami zawodników. Psycholog
sportowy często współpracuje z samym trenerem
i udziela mu wskazówek związanych z prowadzeniem drużyny. Rola psychologa nie kończy się po
meczu. Po rozgrywkach przychodzi czas analizę
i wyciągnięcie wniosków. Dzięki temu psycholog
może zweryfikować dotychczasowy plan działania
i go skorygować.

INFRASTRUKTURA
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Sedymentacyjne
koryto odwodnieniowe

Obserwowany obecnie rozwój infrastruktury drogowej miast, a także terenów
usługowych i przemysłowych przyczynia się do intensywnego wzrostu ilości
ścieków opadowych odprowadzanych do rzek. Ścieki te często uważane za
mniej groźne dla środowiska naturalnego stanowią jednak istotne jego obciążenie
i doprowadzają znaczne ilości niebezpiecznych zanieczyszczeń. Polscy naukowcy
zajmujący się problematyką odwodnień terenów miejskich tworzą nowe
rozwiązania urządzeń, które mają służyć do ograniczania negatywnej presji
działalności człowieka na stan jakości wód powierzchniowych.

Profesor Daniel Słyś opracował projekt sedymentacyjnego koryta odwodnieniowego, które umożliwia wstępne oczyszczanie wód opadowych pochodzących z terenów komunikacyjnych
i innych obiektów. Dzięki zastosowaniu urządzenia możliwe jest znaczne ograniczenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do sieci kanalizacyjnych i rzek.
Spływające po powierzchni terenu wody opadowe unoszą ze sobą zanieczyszczenia organiczne i mineralne w postaci spłukiwanych z powierzchni terenu drobin gruntu, a zwłaszcza piasku. Na ich powierzchni adsorbowanych jest
wiele zanieczyszczeń, w tym związki kancerogenne i metale ciężkie. Oddzielanie zanieczyszczeń mineralnych, które są separowane z wody
w procesie sedymentacji, poprawia istotnie jakość wód deszczowych odprowadzanych do rzek
lub coraz częściej do urządzeń infiltrujących je
do gruntu. Rozwiązanie koryta odwodnieniowego
zostało stworzone w celu przeprowadzenia procesu podczyszczania ścieków opadowych w trak-

cie ich transportu z powierzchni odwadnianych
do odbiorników.
Koryto zbudowane jest z modułów – wydzielona
została część zapewniająca proces osadzania zawiesin oraz część przepływowa, służąca transportowi ścieków. Wnętrze podzielone jest na komory przez wkłady sedymentacyjne, wykonane z tworzywa sztucznego. Wkłady te mają kształt dopasowany do kształtu koryta, a ich wysokość jest niższa od krawędzi koryta, dzięki czemu tworzy się
otwór przepływowy pozwalający na przepływ podczyszczonych ścieków w kierunku odbiornika. Każdy wkład zaopatrzony jest także w otwory odsączające. Koryto jest przesłonięte perforowanymi

Sedymentacja – proces opadania cząstek w cieczy
w wyniku działania sił grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacji ulegają cząstki, które mają większą gęstość niż ciecz. Prowadzi ona do rozdziału
substancji ze względu na ich gęstość.
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pokrywami, które mogą być wykonane z różnych
materiałów, w zależności od umiejscowienia koryta i
działających obciążeń komunikacyjnych.
Wkład oczyszczany jest poprzez wyjęcie go na zewnątrz, lub przez odpompowania zawartości. Może być
on zaopatrzony w elementy ułatwiające wyjmowanie go
z koryta i stabilizujące w jego wnętrzu.
Wynalazek jest prosty w obsłudze, a jego budowa
jest stosunkowo nieskomplikowana, dlatego może być
wykorzystywany na szeroką skalę. Rozwiązanie może
być szczególnie przydatne w miejscach, w których występuje wysoki stopień zanieczyszczeń zawiesinami mineralnymi. Są to przede wszystkim bazy transportowe,
parkingi i myjnie samochodowe.
Usuwanie zawiesin mineralnych jest korzystne także
dla funkcjonowania sieci kanalizacyjnych. Zredukowanie domieszek mineralnych i transportu piasku wpływa
na ograniczenie procesu ścierania wewnątrz przewodów kanalizacyjnych.
Wynalazek profesora Słysia został uhonorowany
wieloma nagrodami, najważniejsze z nich to: złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS 2010, srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych
Technik Brussels Innova 2010, a także wyróżnienie od
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XVIII
Giełdzie Wynalazków 2011.
Dr hab. inż. Daniel Słyś profesor Politechniki Rzeszowskiej, jest pracownikiem Katedry Infrastruktury i
Ekorozwoju na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii związanych
z infrastrukturą techniczną miast, systemami odwodnień i gospodarką wodną. Jest autorem kilkunastu rozwiązań patentowych.
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Polski papier
z jedwabiu

Prof. Anna Dorota Potocka
z warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych jest współtwórczynią
prawdziwej innowacji artystycznej
i konserwatorskiej – objętego
ochroną patentową papieru
jedwabnego.

Papiery nazywane popularnie bibułkami japońskimi lub papierami jedwabnymi, wywodzące się
z technik stosowanych na Dalekim Wschodzie,
związanych z tradycyjnymi sposobami tworzenia dzieł sztuki na jedwabiach i papierach czerpanych, wykorzystywano zawsze do prac artystycznych i konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, począwszy od malarstwa ściennego po delikatne tkaniny jedwabne. Współczesne papiery gampi, kozo czy mitsumate, których nazwy wywodzą się od nazw roślin z których wyodrębniono
włókna celulozowe do ich wytwarzania, ze względu na bardzo niską gramaturę, poza nazwą, nie
mają nic z jedwabiem wspólnego.
Japońskie bibułki
Są to papiery wytwarzane z włókien roślinnych,
nie stosowanych w przemysłowych metodach
produkcji tekstyliów. Należą do nich m.in. włókna
pozyskiwane z łykowej warstwy kory morwy papierniczej (Broussonetia papyrifera Vent.), rośliny
krzewiastej występującej głównie w Chinach, Korei oraz Japonii. Roślina ta będąca od dawna źró-
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dłem doskonałego surowca do rękodzielniczego
wyrobu papieru, w Chinach określana jest mianem: ku, a w Japonii znana jest jako: kozo. Do
wytwarzania bibułek japońskich wykorzystywane są także włókna manili, znane również pod nazwą abaka, pozyskiwane z liści banana włóknistego (Musa textilis) – wiecznie zielonej, wieloletniej
rośliny tropikalnej uprawianej przede wszystkim
na Filipinach.
Na pomoc zniszczonym dziełom
Papier jedwabny, stworzony przez polskich wynalazców (Annę Potocką, Marzannę Marcinkowską, Henryka Gonerę) objęty ochroną patentową,
jest całkowitą nowością na światowym rynku wyrobów papierniczych. Pomysł wytworzenia tego
typu materiału zawierającego duży udział włókien jedwabiu (około 70%), zrodził się w środowisku konserwatorów dzieł sztuki, którzy poszukiwali nowych metod wzmacniania i uzupełniania
ubytków w zniszczonych tkaninach jedwabnych.
Przestrzeganie współczesnej zasady konserwacji, polegającej na używaniu materiałów konserwatorskich zawierających te same surowce,
z których zostały wykonane obiekty zabytkowe,
prowadził do prostego wniosku, że również i papier przeznaczony do konserwacji tkanin jedwabnych powinien być wytworzony z takich samych
włókien. Postulat ten nie znalazł dotychczas
praktycznego zastosowania, ponieważ włókna jedwabiu z uwagi na swoją budowę chemiczną, bez
specjalistycznych zabiegów nie wykazują własności papierotwórczych. Podstawowym celem badań
stało się więc uzyskanie materiału zbudowanego z takich samych włókien jak tkanina jedwabna,
ale zespolonego w odmienną strukturę.
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Wytrzymały, odporny, miękki i gładki
W wyniku analizy funkcji jakie powinien spełniać
nowy produkt ustalono podstawowy zestaw własności opisujący te wymagania. Były to: gramatura, wytrzymałość mechaniczna w stanie suchym i po namoczeniu, stateczność wymiarowa, stabilne własności optyczne, odporność na starzenie, odpowiednia miękkość i gładkość w dotyku.
Podjęte w 1999 roku prace badawcze, na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięk-
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nych w Warszawie we współpracy z Instytutem Celulozowo Papierniczym w Łodzi zakończono sukcesem w 2006 roku. Dzięki opracowaniu i opatentowaniu nowatorskiej technologii uruchomiono produkcję tego unikalnego papieru. Jego uniwersalność
potwierdziły pierwsze próby zastosowań w konserwacji dzieł sztuki i twórczości artystycznej.
Nowatorska technologia pozwoliła także na wytworzenie papierów o charakterze unikatowym (fakturalnych), przeznaczonych do specjalistycznych technik artystycznych (grafika, malarstwo), także w układzie dwustronnym – widoczny awers i rewers dzieła.
W literaturze przedmiotu brak jest dotychczas
doniesień na temat wykorzystania włókien jedwabiu naturalnego w technologii wytwarzania cienkich papierów do celów konserwatorskich. Bardzo rzadko spotyka się także papiery zawierające w swojej strukturze włókna jedwabiu. Niewielki
udział tych włókien zawierają jedynie niektóre rodzaje ręcznie czerpanych papierów artystycznych
wysokiej jakości.
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Przydatny papier
Możliwości zastosowania papieru są różnorodne. Dotyczy to zarówno twórczości artystycznej
z użyciem nowego podłoża, jak i konserwacji tkanin jedwabnych z użyciem nowego materiału. Podklejanie
obiektów arkuszami papieru, uzupełnianie ubytków
tkanin zarówno w postaci wyprofilowanych łatek jak i
płynną masą jedwabną na stołach niskociśnieniowych,
pozwala na opracowywanie dużych powierzchni tkanin i ich stabilizację. „Farbowanie w masie” papierowej,
umożliwia szybszy dobór odpowiednio wytypowanego
kolorystycznie podkładu wzmacniającego tkaninę oryginalną. Pozwala to na stworzenie całej palety odcieni papieru o kolorystyce i intensywności zbliżonej do tkanin
zabytkowych. Interesująca wydaje się także możliwość
nieznacznego obniżenia lub modyfikacji stopnia pH bez
szkody dla papieru jedwabnego, a z korzyścią dla zabytkowych tkanin jedwabnych. Daje to konserwatorom
większą możliwość manewrów w wykorzystaniu tego
nowego materiału.
Próby artystyczne i konserwatorskie potwierdziły bardzo dobre właściwości nowego materiału. Papier równomiernie chłonął różne media, w tym klajster,
dobrze przylegał do tkaniny, nie rozciągał się, po wyschnięciu nie powodował pofalowań, odkształceń ani
skurczu powierzchni. Dzieła poddawano oględzinom
na przestrzeni 12 miesięcy. Badania starzeniowe jakim poddano produkt zarówno na sucho jak i mokro potwierdziły jego dobre parametry.
Nagrody
Wyniki działań artystycznych i konserwatorskich prezentowano na wielu wystawach w kraju m.in. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krako-
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wie, w Galerii PKOL w Warszawie, Muzeum Historycznym w Warszawie oraz zagranicą w Kaohsiung na Tajwanie.
Nowatorska technologia i sam papier, jako produkt
finalny, został doceniony przez zagranicznych ekspertów. Wynalazek nagrodzono w 2010 roku brązowym
medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości KIWIE w Seulu, srebrnym medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IENA w Norymberdze
oraz złotym medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS. W 2011 roku międzynarodowe jury przyznało tej nowatorskiej technologii pierwszą nagrodę i złoty medal na I Światowej Wystawie Innowacyjności w Kulturze w Kaohsiung na Tajwanie.
Bibliografia
• Patent nr Pl 191886,Sposób wytwarzania papieropodobnego materiału zawierającego włókna jedwabiu naturalnego
• A.D.Potocka, Papier jedwabny jako nowy materiał konserwatorski, „Ochrona Zabytków’ 2001, nr 2,
s.170-173.
• J.Dąbrowski, H. Gonera, W. Machnowski, M.Marcinkowska, A. Potocka, H. Wrzosek, Nowe zastosowanie jedwabiu naturalnego, Przegląd Włókienniczy
7/2006, s.29-32,
• A.Potocka, Papier białkowy- nowy materiał konserwatorski zawierający włókna jedwabiu - do konserwacji obiektów zabytkowych,[w:] Problematyka rozwarstwiania malowideł ściennych i sztalugowych w
świetle dotychczasowych dokonań, Kraków, 2007,
ASP, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, s.271-282.
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Zimna krew
w inwestycjach
Zdawać by się mogło, że
inwestowanie na giełdzie to tylko
chłodne kalkulacje i analizy sytuacji na
rynku. Wydaje nam się, że człowiek
dążący do sukcesu finansowego kieruje
się tylko racjonalnymi wyliczeniami
i znajomością praw rządzących
tą sferą.
Nic bardziej mylnego! Zachowania
inwestorów w trakcie globalnego
kryzysu ekonomicznego
i przeprowadzone badania
udowadniają, że często na człowieka
obracającego sporymi sumami
pieniędzy bardziej wpływają
emocje niż rozum.

Dla większości inwestorów nie stanowi problemu poznanie mechanizmów działania rynku finansowego. Można o nich przeczytać w wielu książkach lub posłuchać na niezliczonych seminariach specjalistów w tej dziedzinie. Jednak okazuje się, że sama wiedza teoretyczna nie
wystarczy. Należy dowiedzieć się jak wykorzystać ją w taki sposób, żeby nasze emocje zostały
cały czas pod ścisłą kontrolą. Istnieje różnica pomiędzy rozważaniem inwestycji a faktycznym zaangażowaniem się w kupno i sprzedaż na gieł-
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dzie. Dopiero kiedy w grę wchodzą nasze pieniądze, racjonalne myślenie schodzi na drugi plan, a
na pierwszy wysuwają się emocje. Jak mogą one
wpływać na strategie inwestycyjne?
Graj tak, jak żyjesz
Strategie inwestycyjne to podstawa sztuki inwestycyjnej i bez ich znajomości łatwo zgubić się
na rynku finansowym. Przy wyborze taktyki powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na wielkość
kapitału jakim dysponujemy, ale także na naszą
osobowość. To w jakim stopniu jesteśmy w stanie zaryzykować determinuje sposób inwestowania. - Strategie aktywne, czyli np. inwestowanie
na własny rachunek, powinni wybrać ci, którzy
mają dość czasu, aby śledzić na bieżąco notowania giełdowe. Aktywni inwestorzy mają zazwyczaj
skłonność do ryzykownych zachowań. W końcu
lokują swoje pieniądze w aktywa o dużej zmienności cen – tłumaczy Szymon Filipczak, Kierownik Zespołu Transakcji Kapitałowych w INVESTcon GROUP. Strategie pasywne natomiast będą
lepsze dla osób, które nie mają czasu obserwować zmian na rynku, a mogą pozwolić sobie na
zamrożenie swojego kapitału nawet na 3 lata. Mogą oni zająć się zakupem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – doradza Filipczak.
Dla tych, którzy wyróżniają się dużą dyscypliną
wewnętrzną odpowiednie będą strategie systematycznego inwestowania.
Chciwość i strach Cię zgubią
Kiedy rozpoczniemy już naszą przygodę na giełdzie, najprawdopodobniej okaże się, że na parkiecie towarzyszy nam wiele emocji. Często bez
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naszej wiedzy będą sterować naszymi zachowaniami, a to może przynieść wiele niepowodzeń. Obiektywna i rzetelna analiza sytuacji leży gdzieś pomiędzy strachem a chciwością – dwoma destrukcyjnymi dla inwestora emocjami.
Strach na giełdzie występuje najczęściej w dwóch
przypadkach: kiedy boimy się, że coś stracimy lub że
ominie nas jakaś okazja. - Ludzie odczuwają strach,
kiedy im coś zagraża. Będą dążyć do zmniejszenia tego
zagrożenia. Naturalnym odruchem będzie więc ucieczka – opowiada psycholog Natalia Wiatrowska. W przypadku inwestycji może oznaczać to paniczną chęć
sprzedaży akcji, których wskaźniki spadają. - Strach w
tłumie potrafi być zaraźliwy. Im więcej osób będzie reagowało wokół nas panicznymi zachowaniami, tym
większe prawdopodobieństwo, że sami wpadniemy w
tę pułapkę – przestrzega Wiatrowska.
Z przeciwną sytuacją spotkamy się, kiedy zawładnie nami chciwość. To bardzo wybuchowa mieszanka przesadnej pewności siebie i ciągłej ochoty
na więcej. Sukces, którego nie okiełznamy może w
przyszłości skutkować porażką. - Każdy, kto wygra
lub odniesie jakiś sukces kilka razy z rzędu zaczyna czuć się komfortowo, bezpiecznie i nabiera apetytu na więcej – opowiada Wiatrowska. W takiej sytuacji często zaczynamy podejmować większe ryzyko i stajemy się mniej ostrożni niż dotychczas. Należy jednak pamiętać, że nikt na giełdzie nie odnosi stale sukcesów.
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Po zyskownej transakcji, kiedy zaczynamy czuć się
niezwyciężeni, warto przekonać samego siebie do giełdowego „urlopu”. Na parkiet wrócimy wypoczęci emocjonalnie z nowymi zapasami obiektywizmu i ostrożności.
Nie myśl schematycznie
Niebezpiecznym zjawiskiem dla inwestorów może
być również prognozowanie zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. W tym przypadku możemy mówić
o psychologicznym efekcie pierwszeństwa. - Pierwsze
wrażenia i informacje są dla nas często bardzo ważne.
Opierając się na danych otrzymanych na początku tworzymy schematy, a one wpływają na interpretację kolejnych danych. Pierwsze wrażenie jest czasem na tyle silne, że późniejsza przecząca mu informacja jest przez
nas uważana za mało istotną lub niewiarygodną – tłumaczy Wiatrowska. Taka niewzruszoność poglądów i
zamknięcie na nowe sytuacje na rynku może okazać
się giełdową wadą. Oddala nas bowiem od idealnego
obiektywizmu.
Żeby ten idealny stan osiągnąć, należy pozostać czujnym na wszystkie sygnały, które wysyłać będzie do nas
nasza natura. Każda źle pokierowana emocja na parkiecie giełdowym może okazać się zgubna. Ten inwestor, który jest w stanie odciąć się od zachowań tłumu,
rozumie i utrzymuje swoje emocje na wodzy ma duże
szanse na sukces. Dla niego bessa z pewnością nie będzie powodem do ucieczki.

ZABAWA I POMOC
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Bawiąc nie tyle uczy,
co rehabilituje

Możliwe, że dzięki studentom
Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej rehabilitacja
dzieci z porażeniem mózgowym
będzie teraz przebiegać nie tylko
szybciej, ale także przyjemniej dla
małych pacjentów. A wszystko to
dzięki Imagine Cup.
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Imagine Cup to konkurs dla studentów organizowany od roku 2003 przez technologicznego kolosa Microsoft. Co roku jego temat zaczyna się niemal jak słynny przebój Johna Lennona „Imagine”. W tym roku było
to „Imagine a world where technology helps solve the
world’s toughest problems” („Wyobraź sobie świat, w
którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze
problemy ludzkości”). I zadania takiego podjęli się studenci Politechniki Gdańskiej.
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Sigma
Zespół, który przyjął nazwę Sigma (Paweł Lipiec, Oskar Matulewicz, Mateusz Prager, Piotr
Rojek) pod opieką doktora Krzysztofa Manuszewskiego i we współpracy ze studentem wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej Wiktorem Bukszą (autor interfejsu) postanowił wyobrazić sobie świat,
w którym dzieci z porażeniem mózgowym mogą
przechodzić rehabilitację w formie zabawy. Temu
właśnie ma służyć stworzona przez nich aplikacja Soncoya.
Rehabilitacja z Xboxem
Korzysta ona z Kinecta, czujnika ruchu podłączanego do Microsoftowej konsoli Xbox 360 (lub
komputera). Kinect posiada dwie kamery, promiennik podczerwieni, cztery mikrofony kierunkowe i akcelerometr, dzięki czemu pozwala na
zarejestrowanie wszystkich ruchów użytkownika.
Program Soncoya tworzy awatara, czyli wirtualną
postać, który pojawia się na ekranie. Zadaniem
dziecka jest naśladować jej ruchy. Ale nie tylko. Na przykład po wyświetleniu obrazków przedstawiających dwa różne zwierzęta, pacjent musi
wskazać, które z nich wydało z siebie odgłos.
Każde dobrze wykonane zadanie nagradzane jest
rozlegającymi się w pomieszczeniu brawami.
Drugą zaletą projektu Soncoya jest stworzenie
systemu ułatwień także dla terapeutów. Aplikacja
przeznaczona dla nich pozwala im na zarządzanie informacjami o pacjentach, obserwowanie ich
postępów oraz porównywanie ich z planem rehabilitacji oraz podejmowanie decyzji o jej kolejnych
etapach. Trzeci wielki plus to dostępność sprzętu
niezbędnego do używania „dziecka” młodych wynalazców z Politechniki Gdańskiej. Żeby z niego
korzystać, oprócz samej aplikacji, wystarczy komputer i Kinect. To drugie można znaleźć w większości sklepów ze sprzętem RTV i kupić za około 450 złotych.
Zadowoleni pacjenci
Wszystko to bardzo ładnie brzmi w teorii, ale
czy w jakimkolwiek stopniu przekłada się na
praktykę? Zespół Sigma zadbał także o to, by to
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sprawdzić. Nawiązał kontakt z Przedszkolem nr
77 w Gdańsku, do którego uczęszczają między innymi dzieci z porażeniem mózgowym. Testy oprogramowania wypadły niezwykle pomyślnie, a zadowoleni byli przede wszystkim ci, od których
najwięcej zależało – sami pacjenci.
Bajkowa współpraca
Tak samo jak zadowolona była publiczność
podczas krajowego finału Imagine Cup w Warszawie i postanowiła przyznać Sigmie swoją nagrodę.
Niestety nieco mniejsze wrażenie Soncoya zrobiła na jury – projekt zajął dopiero czwarte miejsce,
choć słowo „dopiero” nie jest tutaj akurat najlepsze, bo też i stawka była niezwykle wyrównana. Oprócz studentów Politechniki Gdańskiej rozwiązania technologiczne mogące być wykorzystywane w terapii i działające z Kinectem zaprezentowały też dwa inne zespoły. Jeden z nich, Flexify, składający się ze studentów Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, uplasował się o
jedną pozycję wyżej od gdańszczan, dając się wyprzedzić tylko dwóm ekipom z Wojskowej Akademii Technicznej. Poznaniacy zaprezentowali Kinesio Studio, współpracujące z konsolą przy pomocy Kinecta ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci,
ze scenariuszami budowanymi w oparciu o bajki.
Dodatkowo aplikacja pozwala wykonywanie tychże ćwiczeń nagrywać, co jest sporym ułatwieniem
dla terapeutów i rehabilitantów.
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w Wielkopolsce okiem nauki
Hasłem ostatnich miesięcy jest w
Poznaniu słowo „sport”, a konkretniej
– piłka nożna. Badacze pracujący w
Instytucie Kulturoznawstwa UAM
nie zapominają jednak o kulturze. W
powstałym w 2010. roku Regionalnym
Obserwatorium Kultury prowadzą
badania nad zagadnieniami polityki
kulturalnej w regionie wielkopolskim.
O szczegółach działalności ROK oraz
współpracy z samorządami opowiada
dr Przemysław Kieliszewski i dr Marcin
Poprawski.
B+R: Skąd pomysł, aby zająć się obszarem kultury naukowo i powołać do życia Regionalne Obserwatorium Kultury
UAM (ROK)?
Przemysław Kieliszewski: Zanim narodził
się ROK, ja sam dostałem się do Instytutu Kulturoznawstwa. Trafiłem tutaj trochę „na około”, czyli od strony praktyki. Pod kierunkiem profesora Jacka
Sójki napisałem doktorat z zakresu polityki kulturalnej
w Polsce, głównie w regionie wielkopolskim. Dokończyłem pracę doktorską dzięki pozyskaniu dofinansowania na badania z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki
temu udało się powołać zespół badawczy, który zbadał
wszystkie 19 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Urząd Marszałkowski. To był początek. Wtedy
z pomocą socjologów i etnologów stworzyliśmy narzędzia badawcze i zrobiliśmy w obszarze badania kultury
duży krok naprzód. To były zakrojone na szeroką ska-

lę, profesjonalne badania głównie instytucji kultury,
ale także odbiorców tych instytucji. Przeprowadziliśmy
dużą sondę wśród Poznaniaków, której wyniki obiły się
echem w mediach.
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B+R: Te badania były wstępem do powstania
Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM?
P.K.: Można tak powiedzieć. W Instytucie Kulturoznawstwa nie ma jednostki organizacyjnej, która by się
wprost zajmowała polityką kulturalną i zachowaniem
w kulturze. Kiedy więc do Instytutu dołączył dr Marcin
Poprawski, który również zajmuje się tymi zagadnieniami, postanowiliśmy razem namówić rektora oraz profesora Sójkę, aby powołać centrum badawcze. Tak powstało Regionalne Obserwatorium Kultury UAM.
Marcin Poprawski: To jednostka, która wyspecjalizowała się w zakresie badań nad polityką kulturalną. Regionalne Obserwatorium Kultury działa od dwóch lat
(od 2010 r.), ale wcześniej, również pod szyldem Instytutu Kulturoznawstwa, zorganizowaliśmy dużą konferencję pt.: „Instytucje kultury w czasach kryzysu”, która była bardzo istotna w tym zakresie. Wydaliśmy także szereg publikacji, które cieszą się sporą popularnością, najczęściej wśród praktyków, jak na przykład poradniki dla dyrektorów domów kultury czy innych instytucji. Ostatnio nasze zbliżenie z praktyką i z samorządami jest jeszcze silniejsze.
B+R: Regionalne Obserwatorium Kultury UAM
stworzyło Program Rozwoju Kultury dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2020.
Na czym opiera się ten dokument i jak wygląda
sytuacja z jego wdrażaniem?
P.K.: Program Rozwoju Kultury dla województwa
Wielkopolskiego na lata 2011-2020 nie jest jeszcze
uchwalony. Robimy w nim pewne korekty uwzględniające uzupełnienia, które zaproponowano podczas konsultacji społecznych. Pracujemy równolegle nad tym,
aby ten program wdrażać. Między innymi poprzez szkolenia, które mamy zamiar realizować we współpracy z departamentem kultury Urzędu Marszałkowskiego. W projekcie Programu oparliśmy się na dużej liczbie
badań, które przeprowadzaliśmy wcześniej. Z naszego doświadczenia mogę powiedzieć, że samo tworzenie
i przeprowadzanie badań już ma charakter zmieniający rzeczywistość społeczną. Ludzie biorący udział w badaniach spotykają się, dyskutują, nazywają pewne problemy, inspirują się innymi. Staramy się w ten sposób
promować strategiczne myślenie o kulturze. Sam proces tworzenia strategii jest takim krokiem. Przekładamy ją potem oczywiście na konkretne programy, stara-
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my się dawać maksymalnie klarowne rekomendacje
czy też oferować możliwie konkretnie zakreślone działania, które według naszej opinii (na podstawie przeprowadzonych badań) powinny być podjęte.
M.P.: Zaoferowaliśmy taką pomoc, bo uważamy,
że podobnie jak umiejętności menedżerskie, również
kompetencje kulturowe i ich rozwijanie jest szczególnie ważne u liderów kulturalnych. Dyrektorzy ośrodków,
szefowie organizacji kulturalnych, urzędnicy zatrudnieni w wydziałach kultury – to oni muszą ciągle rozwijać swoje kompetencje kulturalne, żeby potem wzmacniać je wśród mieszkańców miast i regionów. Chodzi
zatem o to, by badania, które prowadzimy były możliwe
do realnej aplikacji, by dać chętnym ludziom narzędzia
do działania i by wzmocnić w nich wiarę w istotę oddziaływania na ludzi z pomocą mediów kultury, że potrafią pracować w sektorze kultury w kulturalnym pożytku
publicznym i być naprawdę skuteczni. Wyniki badań nie
mogą tu wyłącznie zasilać treści publikacji naukowych,
lecz ewidentnie wpływać na rozwój społeczeństwa lokalnego, by jak twierdzi brytyjski socjolog Jim McGuigan – konsekwentnie polepszać jakość kulturalnej sfery publicznej. Społeczny zakres tej sfery jest zresztą coraz szerszy, ale jakość zaangażowania i efektów działania ludzi jest coraz częściej niezadowalający.
B+R: Jak samorządy reagują na propozycje projektów programów i strategii oraz współpracę
w tej dziedzinie z naukowcami ROK?
P.K.: Zainteresowanie samorządów obszarem kultury jest coraz większe. Po pierwsze dlatego, że był on
bardzo zaniedbany po 1989 r. Wydawało się, że to są
sprawy mało ważne, sprawy związane z rozrywką, bez
wpływu na rozwój gospodarczy. Dopiero od niedawna politycy i decydenci odkrywają, że kultura jest tym
obszarem, gdzie mamy narzędzia do komunikowania się między sobą i narzędzia do tworzenia wspólnoty. Wydaje mi się, że mądre samorządy coraz częściej dostrzegają, że kultura to nie tylko element promocji miasta. Nie chodzi o to, że teraz jako samorządowcy zrobimy sobie jakąś dużą imprezę albo oddamy
do użytku amfiteatr i dzięki temu będziemy promować nasze miasto. Nie. Działania w obszarze kultury
to działania, dzięki którym może wzrastać zaufanie we
wspólnocie lokalnej, ludzie mogą osiągać lepszą jakość życia. Chociażby przez to, że czytają więcej
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książek albo przez to, że wiedzą iż wartością jest żeby
się spotkać, żeby coś wspólnie przeżyć, żeby się utożsamiać z otoczeniem, które niemal w całości zbudowane
jest z szeroko pojmowanej kultury.
M.P.: Kultura na nowo staje się pomostem do budowania wspólnoty, jeśli samorząd tego nie dostrzega,
jest strukturą anachroniczną, wyłącznie biurokratyczną.
Warto uzmysłowić sobie, że kultura nie jest już wyłącznie uprzejmym podwładnym polityki, jak to miało miejsce w czasach dominacji komunizmu. Kultura staje się
obecnie operacyjnym gruntem dla polityki, w której nieprzypadkowo tak wiele procesów opiera się na tworzeniu narracji, budowaniu tożsamości. Szczęśliwie samorządy coraz mniej patrzą na zagadnienie kultury tylko w kategorii najbliższych wyborów. Dostrzegają w niej
szanse rozwoju kreatywności mieszkańców, ich zaradności w przekwalifikowywaniu się, przy szukaniu pracy,
albo zdolności do nieustannego kształcenia się. Dlatego też samorządy chętnie podejmują współpracę z naukowcami, również z ROK.
B+R: Jak dialog samorządy – badacze – twórcy kultury przebiega w praktyce? Czy naukowcy, tacy jak pracownicy Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, spełniają w nim rolę swego rodzaju mediatorów?
P.K.: Rzeczywiście my – badacze jesteśmy w pewnym sensie negocjatorami, czy pośrednikami. Bardzo dobrze mogliśmy to zaobserwować przy bada-
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niu „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych”. Przeprowadziliśmy je w 2010 roku, badaliśmy sześć miast powiatowych. W tych małych społecznościach zobaczyliśmy, że podczas naszych badań fokusowych (zogniskowanych wywiadach grupowych) liderzy w obszarze kultury, których zaprosiliśmy, czasami po raz pierwszy w ogóle się ze sobą
spotkali. Mogli wreszcie wspólnie rozmawiać na temat polityki kulturalnej, problemów związanych z finansowaniem kultury, z organizacją pewnych przedsięwzięć. Rozmawiali także o potencjałach i deficytach określonych zaniedbanych i niewykorzystanych
miejsc, środowisk, idei. Dostrzegliśmy wtedy, że już
sama rozmowa między liderami kultury była dla nich
bardzo ważnym krokiem naprzód. Dla nas jako badaczy również. Czerpiemy ze zogniskowanych wywiadów grupowych, ponieważ są one bardzo mięsiste, nacechowane wielką ilością rekomendacji płynących od ekspertów, od ludzi, którzy najwięcej na temat kultury lokalnej wiedzą, mają bardzo konkretne
pomysły i celne uwagi w tym zakresie. Jednak działają oni często w rozproszeniu i tak też działa niestety
często współpraca z samorządem, czy też artystami,
twórcami, animatorami kultury.
M.P.: Ci ludzie wzajemnie się nie widzą, pracują
w pojedynkę, nie tworzą grup nacisku, grup wpływu, a co najważniejsze grup wzajemnego informowania i kształcenia. My w pewnym sensie staramy się być pomostem pomiędzy takimi ludźmi
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a samorządem. Dlatego nasze badania często są badaniami zmieniającymi w pewnym stopniu rzeczywistość społeczną. Na przykład w Czarnkowie zrodził się
po naszym badaniu pomysł powołania stowarzyszenia, którego tam brakowało. Mógłbym wymienić więcej takich sytuacji. Dzięki naszej pracy ludzie kultury zaczynają widzieć siebie nawzajem, dostrzegają, że są razem, mają podobne problemy, że chcą coś robić i dopiero razem mogą. Niedawno przeprowadzaliśmy badania w Słupsku. Badaliśmy maturzystów, a jednocześnie organizowaliśmy panel nauczycieli. Pytaliśmy ich
co sądzą o tym, czy młodzi Słupczanie, po wyjeździe na
studia powrócą do swojego miasta, co ich może do tego
zmotywować, a co nie. Najbardziej zaangażowani nauczyciele podczas badania zobaczyli, że nie są jedynymi
szczególnie aktywnymi osobami w okolicy. Zdali sobie
sprawę, że wokół są może inni podobnie do nich myślący ludzie, którzy nie myślą tylko o własnej wygodzie
i interesie. Zaczęli więc wymieniać się między sobą telefonami, nawiązywać znajomości. Nawet dwadzieścia
osób w stutysięcznym mieście, które wspólnie, z pasją
pracują przy jednej trudnej i wielkiej sprawie jaką jest
edukacja kulturalna młodzieży, zmienia warunki dla
rozwoju mieszkańców. To pokazało, że nasze badania
mają też cechę integrującą społeczności lokalne.
B+R: Badania ROK nad sferą kultury są specyficzną pracą naukową, jak wygląda ich techniczna strona?
P.K.: Nasze badania są nietypowe, jednak oczywiście są one cały czas badaniami naukowymi. Stosuje-
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my metody badawcze, najczęściej z obszaru socjologii, z naciskiem na badania jakościowe, choć nie lekceważące badań ilościowych. Współpracujemy też z
ekonomistami. Ale mamy cały czas przed oczami coś,
co nazwałbym wizją kulturoznawczą, Staramy się dostrzegać różne procesy, które się dzieją wertykalnie i
horyzontalnie. Stety, niestety jesteśmy badaczami…
zaangażowanymi. Trudno nam jest zachować dystans
do tego, co angażuje przecież życie wielu osób i to
tak „na całość”. Staramy się wytworzyć w społecznościach nową jakość. Nie chcemy, aby nasze działania,
to był tylko raport, który zdajemy albo badanie, które
jest suchym wynikiem. Pragniemy, żeby przekładały
się one na wdrażanie konkretnych projektów, na zmianę postaw ludzi.
M.P.: Tym, o co często zabiegamy jest badanie jakości pracy organizacji, które zajmują się profesjonalnie kulturą. Ostatecznie chodzi o to by procesy zarządcze służyły i wzmacniały przekaz ludzi kultury, czyniły ich pracę bardziej skuteczną, by nie ograniczały, tłamsiły, zniechęcały. Myślimy o zarządzaniu,
ale tylko takim, które w gruncie rzeczy nie jest obce
ani humanistom, ani artystom, nie działa przeciwko
nim. Myślimy też o jakości komunikacji, a zarządzanie
jak powiadają znawczy rzeczy, to w 80 procentach komunikacja między ludźmi. Nasze prace habilitacje zapewne powstaną w dziedzinie nauk o organizacji i zarządzaniu jako dziedziny humanistycznej, a nie ekonomicznej. To ważne, by istnieli ludzie i książki, które
tłumaczą i zbliżają język kultury, sztuki i nauk o zarządzaniu, czynią z nich wspólną sprawę. Zarządzanie
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i marketing dedykowane kulturze, adekwatnie dobrane
do warunków działania w sferze kultury symbolicznej
jest niezmiernie potrzebne Polakom, jeśli mamy mieć
społeczeństwo o co najmniej zadowalających kompetencjach kulturalnych, ludzi z twórczym podejściem do
swojego życia.
B+R: Czy jednostki, zarządzające sferą kultury
mogą robić to efektywnie? Czy badania naukowe mogą im pomóc na przykład w poszukiwaniu
środków na realizację projektów?
P.K.: Oczywiście, że tak. Jesteśmy przekonani, że
jest wiele instytucji kultury, które działają bardzo dobrze
dlatego, że mają dobrych liderów. Regionalne Obserwatorium Kultury UAM nagradza co roku razem z Fundacją Kultury Polskiej takie osoby. W zeszłym roku naszą nagrodę otrzymał dyrektor domu kultury w Wągrowcu. Jego działalność to przykład genialnego skoku cywilizacyjnego, który dokonał się w lokalnym domu
kultury i który promieniuje na całą społeczność. Bo nagle z zaniedbanej placówki, do której iść było wcześniej,
kolokwialnie mówiąc, „obciachem”, zrodziło się miejsce topowe. A to poprzez pomysł, zaangażowanie, zdobycie środków zewnętrznych. Nagle ludzie poczuli, że
centrum kultury, to miejsce, w którym trzeba być, bo
tam się dzieje coś ważnego. Dzięki temu znaczna część
mieszkańców jest dowartościowana i zaczyna się identyfikować z miejscem. A mądry dyrektor kultury, tak jak
w Wągrowcu, zabiera tych ludzi i stara się zwiększać ich
kompetencje kulturalne. Między innymi poprzez pracę z dziećmi, poprzez organizowanie różnego rodzaju
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warsztatów, poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną. Tak działający dyrektor domu kultury nie daje
ludziom jedynie rozrywki. Jego działania są finansowane ze środków publicznych, więc ma on do spełnienia
misję, ale aby osiągnąć efekt, stosuje nowoczesne metody, używa nowoczesnych środków przekazu. I nagle
instytucja kultury, w rękach takiego człowieka, staje się
„sexy”. Chcemy, aby tak było.
B+R: Działalność Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, to jednak nie tylko budowanie strategii i nagradzanie aktywnych działaczy
kulturalnych, to coś więcej.
M.P.: Chcemy pomagać samorządom i instytucjom kultury, żeby „odkłamać” ich wizerunek. Żeby ludzie nie myśleli na przykład o bibliotece jako o miejscu, gdzie stoją książki opakowane w szary papier, a o
domu kultury, że tam są tylko nudne zajęcia. Tak wcale nie musi być i w wielu miejscach tak nie jest. Wiemy, że nie wystarczy tylko napisać strategię. Pamiętamy, że Uniwersytet jest nie tylko miejscem tworzenia
badań naukowych, ale także dydaktyki. Obecnie przeprowadzamy w tym ostatnim zakresie dość duży projekt szkoleniowy.
P.K.: Razem z Urzędem Marszałkowskim opracowaliśmy projekt szkoleń dla instytucji kultury w
całym województwie. Będziemy się bardzo cieszyć
jeżeli uda nam się przez najbliższe dwa lata, być
może również z pomocą ośrodków zamiejscowych
Uniwersytetu, prowadzić „warsztaty” – zajęcia praktyczne dla ludzi kultury z regionu. To działanie
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jest jednym z przykładów na to, że tworzenie strategii nie polega tylko na przeprowadzeniu badania, przeanalizowaniu potrzeb ludzkich i zostawieniu samorządu z otrzymanymi wynikami. Nie mówimy samorządom - „zróbcie coś z tym”. Nie chodzi też o to, że narzucamy nagle ludziom z ośrodków kultury nowe zadania,
stwierdzając „od dzisiaj będziecie wypełniać nowe formularze, musicie się przestawić”. Nie. Trzeba tym ludziom przede wszystkim pomóc nauczyć się jak pracować w nowych warunkach rzeczywistości społecznej.
Staramy się aktywnie brać udział w takim procesie. Owszem, robimy badania, tworzymy strategię, ale zawsze
też staramy się pomóc ją wdrażać. Między innymi poprzez organizację szkoleń i warsztatów.
M.P.: Jako uniwersytet mamy pewne kompetencje,
a jeśli sami ich nie posiadamy – zapraszamy osoby,
które w danej dziedzinie są wybitnymi specjalistami,
również ludźmi „akcji”, którzy nie obcują z zarządzaniem kulturą wyłącznie z pozycji biurka. Sami zresztą
tacy również trochę jesteśmy, mamy aktywność kulturalną we krwi. Od czasów studenckich wspólnie realizujemy projekty kulturalne w wielu miejscach, wydarzenia muzyczne, edukacyjne, festiwalowe o międzynarodowym zasięgu. Zaczynaliśmy od starego malucha wyładowanego plakatami, które zapraszały na
koncerty młodych pianistów i skrzypków. Mieliśmy też
praktykę tworzenia i prowadzenia instytucji kultury,
zarządzania kryzysem w placówce kulturalnej, znamy
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codzienne ryzyko i troski pasjonatów kultury. Znamy
też smak nagrody za ten trud, poziom dobrej adrenaliny przy udanym koncercie, projekcie kulturalnym, czy
wielominutowych owacjach ludzi, którzy świętują poprzez uczestnictwo w kulturze.
B+R: Jednym z obecnie prowadzony w ROK
działań jest Projekt badań poświęconych aktywności kulturalnej osób po 60-tym roku życia.
P.K.: To projekt ogólnopolski, który realizowany jest
między innymi w powiązaniu z tym, że w 2012 roku obchodzimy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i
Solidarności Międzypokoleniowej. To przykład na to, że
my badacze po prostu czytamy, co się dzieje w kulturze
i demografii. Liczba osób starszych w populacji zaczyna
się zwiększać. Co to znaczy dla instytucji kultury? Co to
znaczy dla ośrodków kultury, dla instytucji pomocy społecznej? Znaczy to tyle, że być może oferta programowa i sposób komunikowania się tych ośrodków powinny uwzględnić to przesunięcie. Chcemy zobaczyć, jak to
wygląda w rzeczywistości, chcemy to zbadać. Będziemy między innymi przeprowadzać badanie we wszystkich filharmoniach w Polsce. To takie miejsca, które są
trochę „zgeriatryzowane”, liczba odbiorców po 60-tym
roku życia jest znacząco większa niż w innych instytucjach kultury. Myślę, że to będzie badanie, które przyda się w wymiarze praktycznym samorządom i instytucjom kultury.
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PW-Sat

czyli pierwszy polski satelita w kosmosie
Kto z nas nie marzył kiedyś o
samodzielnym podboju kosmosu?
Chyba każdy. Różnica między
nami a studentami Politechniki
Warszawskiej jest taka, że oni
tego podboju kosmosu dokonali.
Może nie w takim zakresie, o jakim
marzyliśmy, ale jednak.

Cała ta historia zaczęła się w roku 2005, kiedy studenci Politechniki Warszawskiej podjęli się karkołomnego zdawałoby się zadania, polegającego na stworzeniu projektu, a następnie zbudowaniu od zera satelity gotowego do wyniesienia w kosmos. Wprawdzie nie mówimy tutaj o tym, co większości z nas chodzi po głowie, kiedy
myślimy o słowie „satelita” – czyli
o sporym, było nie było, obiekcie, wystrzelonym gdzieś
poza naszą planetę i potem przemieszczającym
się przez lata po orbicie
okołoziemskiej, umożliwiając na przykład ludziom na całym świecie
komunikowanie się. Ale
taki projekt kosztuje dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów i niestety byłby akurat kompletnie poza studenckim zasięgiem.

Kilogramowy satelita
Zamiast tego członkowie Studenckiego Koła Astronautycznego oraz Studenckiego Koła Inżynierii Kosmicznej postanowili być realistami i zmierzyć się z
satelitą typu CubeSat czyli sześcianem o wymiarach
100x100x113 mm i nie przekraczającym 1330 gram
wagi. Ostatecznie PW-Sat, bo tak zostało nazwane ich
dzieło, ważył tylko 1004 gramy. Ważył, bo skonstruować
się go udało, mimo tego, że zadanie do łatwych nie należało. Przy projektowaniu studenci stołecznej Politechniki musieli między innymi pamiętać o tym, że zgodnie
z istniejącymi standardami, od satelitów CubeSat nie
mogą się w czasie startu, jak i pobytu na orbicie oddzielać się żadne elementy, nie pozwala się również przy ich
konstrukcji na wykorzystywanie wszelkiej pirotechniki.

KOSMOS

Łatwiej im było o tyle, ze w pracach studentom na
ostatnim, ale nie mniej ważnym, bo konstrukcyjnym
etapie pomagali naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Szansa na lot
To byłaby bardzo ładna historia o determinacji młodych ludzi, która mogłaby się zakończyć już w tym miejscu. Ale nie zakończyła się i poszła zdecydowanie dalej,
tworząc historię. A wszystko to dzięki zbudowaniu przez
Europejską Agencję Kosmiczną nowej rakiety nośnej
Vega napędzanej w nowatorski sposób trzema członami z paliwem stałym. Jako że jej pierwszy start był misją testową, ESA zdecydowała dać środkowoeuropejskim uniwersytetom szansę darmowego lotu zbudowanych przez nich satelitów naukowych lub edukacyjnych, których miało być dziewięć. Zgłoszeń napłynęło do Agencji wiele, a jednym z projektów, które zyskały
jej aprobatę był ten studentów z Politechniki Warszawskiej. Dzięki temu Polacy, tak samo zresztą jak Rumuni i Węgrzy, zyskali możliwość wystrzelenia w kosmos
swojego pierwszego w dziejach satelity. Co o tyle ważne, że my właśnie przymierzamy się do wstąpienia do
Europejskiej Agencji Kosmicznej, trwają już zresztą w
tej sprawie oficjalne negocjacje.
PW-Sat w kosmosie
Do epokowego wydarzenia dla polskiego... dla
namiastki polskiego programu kosmicznego do-
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szło 13 lutego tego roku. Vega wyniosła PW-Sat
na orbitę z centrum kosmicznego ESA mieszczącego się w pobliżu Kourou w Gujanie Francuskiej.
O godzinie 12:10 i 35 sekund, nasz satelitowy rodzynek odłączył się od rakiety i oficjalnie „wkroczył w dorosłość”, rozpoczynając swoją misję.
A jaka to misja? Badania nad nowym systemem
deorbitacji czyli sposobu na skrócenie lotu i spalenie satelity w atmosferze. To dość istotne, jako
że z każdą misją kosmiczną przybywa nam „śmieci” krążących po kosmosie, już teraz po naszej orbicie przemieszcza się około 15 000 obiektów o średnicy przekraczającej 10 cm. PW-Sat początkowo
miał rozłożyć specjalny żagiel z posiadającego pamięć kształtu materiału NITINOL. Żagiel ten miał
wyhamować satelitę na tyle, by spłonął on w atmosferze. Ostatecznie jednak zdecydowano się na rozwiązanie pewniejsze - metrowy ogon ze sprężyny
obudowanej elastycznymi fotoogniwami. Po blokady mechanizmu ogon zostanie rozłożony. Z nim oraz
z rozłożonymi antenami pierwszy polski satelita w
kosmosie osiągnie kilkukrotnie większe wymiary:
150x100x13 cm. Bez ogona PW-Sat spędziłby na orbicie cztery lata, z nim – tylko rok. Jeśli wszystko
się powiedzie, podobne systemy będą montowane w
innych satelitach. Drugim zadaniem „dziecka” studentów Politechniki Warszawskiej jest testowanie
tego, jak w kosmosie sprawują się rzeczone już elastyczne fotoogniwa.
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Prąd i ciepło
z wodoru

Autor: dr Marcin Piechocki

Silnik Wankla (zwany również silnikiem z obrotowym tłokiem) znany jest
zapewne tylko osobom, które mają domieszkę benzyny we krwi. Reszta ogląda
się za Mazdą RX-8, nie wiedząc, że pod maską tego sportowego samochodu
pracuje niewielki, bo mający pojemność zaledwie 1300 cm³ silnik o mocy ponad
230 KM.

Ponieważ to rzadkie auta, najłatwiej spotkać je w
okolicach stacji benzynowych z powodu spalania znacznych ilości paliwa. Ten ciekawy motor pojawił się pod
maską po raz pierwszy w NSU Spider, który zadebiutował w początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Trójkątny tłok
Specyfiką silnika jest budowa tłoka, którego kształt przypomina trójkąt o wypukłych bo-

kach, który obracając się tworzy cztery komory:
ssawną, sprężania, rozprężania i wydechową.
Jeden obrót wału oznacza wykonanie trzech
cyklów pracy: ssania, sprężania, wydechu (silnik czterosuwowy potrzebuje dwóch obrotów
wału na wykonanie jednego cyklu). Jego główne
zalety to niewielki rozmiar a co za tym idzie,
niska masa. Ponadto składa się z mniejszej
liczby części, co w połączeniu z prostą
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konstrukcją daje wysoką sprawność mechaniczną.
Wśród wad, obok wspomnianego wysokiego zużycia paliwa, należy wskazać problemy z uszczelnieniem tłoka, znaczną emisję gazów oraz utratę ciepła z wynikającą z kształtu komory spalania. Jednak Mazda doszła do takiej wprawy w produkcji tych
jednostek, że w 2003 roku silnik Renesis został wyróżniony nagrodą Engine of The Year. W 2007 roku
japoński koncern przedstawił model RX-8 Hydrogen RE, w którym – po kilkunastu latach prac badawczych – udało się połączyć dwa sposoby zasilania – paliwem i wodorem. Kierowca mógł przełączać źródła napędu i miał wówczas do wyboru 210
KM z benzyny lub 109 KM z wodoru. Zasięg wynosił
549km na benzynie i dodatkowe 100km na wodorze.
Chociaż w 2011 roku zaprzestano produkcji
modelu RX-8, który był jedynym seryjnym autem
z silnikiem Wankla, prace nad jego rozwojem nie
zostały wstrzymane. Problematyczne okazały się
normy emisji spalin, które ostatnio okazują się
ważniejsze od przyjemności z jazdy.
Badania trwają również w Polsce
Projekt „Zasilanie wodorem silnika Wankla”,
dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) zrealizowała Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
Politechniki Lubelskiej. Jego budżet zamknął się
kwotą niemal dwóch milionów złotych, a owocem
niemal dwuletniej pracy naukowców są obliczenia
symulacyjne oraz opracowanie prototypu reduktora
ciśnienia oraz wtryskiwacza, procedur sterowania
wtryskiem i zapłonem, opracowanie konstrukcji badawczej jednostki sterującej a także wypracowanie
kodu systemu sterowania.
Przydatny wodór
Zaletą wodoru jest jego wysoka energetyczność,
czyli wydajność, ale również dostępność – jest go
wokół nas pod dostatkiem. Dodatkowo efektem
utleniania wodoru jest powstanie wody, co ma niebagatelne znaczenie w obliczu działań wielu państwa zmierzających do obniżenia emisji CO2 do atmosfery. Niestety rozwiązanie to ma również wady
– wodór jest paliwem niezwykle trudnym do wykorzystania. Jak wyjaśnia prof. dr hab. inż. Mirosław

Wendeker, który kierował projektem, efekty pracy
lubelskich naukowców, można zastosować do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Problematyczne jest pozyskiwanie wodoru, bowiem jest on ciągle
zbyt drogi. Lubelscy naukowcy zaproponowali, stworzony przez siebie, elektrolizer, który pod wpływem
prądu stworzy z wody – tlen i wodór. Profesor wyjaśnia, że ogrzanie domu o powierzchni 150m², podgrzanie wody oraz wytworzenie potrzebnej energii
elektrycznej wymaga ok. 50 kilowatogodzin lub spalenia 1,5kg wodoru. To pozwoli ogrzać nasze domy
nie tylko taniej, ale również w sposób mniej szkodzący środowisku naturalnemu.
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„Copernicus”

dla prof. Jacka Błażewicza
Prof. Jacek Błażewicz oraz jego współpracownik prof. Erwin Pesch (Niemcy)
zostali lauretami Nagrody Naukowej Copernicus przyznawanej przez Fundację
na Rzecz Nauki Polskiej. Nagordę otrzymali za „wybitne zasługi dla rozwoju
polsko-niemieckiej współpracy naukowej i wspólne osiągnięcia badawcze,
w szczególności za prace nad algorytmami stosowanymi w dziedzinie
szeregowania zadań i bioinformatyce”.
Badania prof. Błażewicza prowadzone wspólnie
z prof. Peschem, dotyczą głównie zagadnień szeregowania zadań. Klasycznie rozpatrywane modele były dyskretne i deterministyczne. Ich analiza prowadziła w wielu przypadkach do rozwiązania rzeczywistych problemów wyrastających na gruncie praktyki (m.in. modele PERT/CPM w zastosowaniach militarnych po II wojnie światowej). Okazało się jednak, że w
miarę zwiększania stopnia komplikacji rozpatrywanych
systemów, klasyczne modele przestają dobrze oddawać istotę rozwiązywanego zagadnienia. Potrzebne były
nowe podejścia i modele, lepiej pasujące do analizowanych problemów. Badania prof. Błażewicza bardzo dobrze odpowiedziały na to wyzwanie. Poczynione przez
niego uogólnienia sprawiły, że modele lepiej przystawały do analizowanej rzeczywistości i pomagały rozwiązywać konkretne problemy praktyczne.
I tak, zaproponowany przez niego model szeregowania zadań na maszynach z dodatkowymi zasobami
(praca z J.K. Lenstrą i A.H.G. Rinnooy Kanem w Discrete Applied Mathematics [1]) pozwala rozpatrywać problemy charakteryzujące się żądaniami przez zadania
dodatkowych zasobów (oprócz maszyn). Praca ta wytyczyła cały kierunek badań naukowych w tym obszarze.
Oprócz bardzo dużej liczby cytowań (ponad 320 wg SCI
ISI), prowadziła do rozwiązania szeregu praktycznych
problemów. W szczególności umożliwiła też analizę
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i rozwiązanie problemów szeregowania w przemyśle
samochodowym. W tym kontekście warto wspomnieć
szereg algorytmów opracowanych na zlecenie fabryki Volkswagena w Poznaniu przez dra Grzegorza Pawlaka, ucznia i współpracownika prof. Błażewicza, a także dla fabryki Renault przez zespół prof. Finkego z Politechniki w Grenoble, długoletniego współpracownika prof. Błażewicza. Ten nurt badawczy był i jest kontynuowany przez zespół prof. Błażewicza, a szereg osób
obroniło doktoraty i habilitacje z tej tematyki.
rugi nurt badawczy, intensywnie rozwijany przez
kandydata, to szeregowanie tzw. zadań wieloprocesorowych ( multiprocessor tasks ), z których każde do swego wykonywania potrzebuje więcej niż jednego procesora w danej chwili czasu. Termin ten po raz pierwszy
pojawił się w pracy opublikowanej w IEEE Transactions
on Computers [2]. Podobnie jak poprzedni artykuł, praca ta zapoczątkowała cały nurt badawczy w teorii szeregowania zadań, związany z systemami wieloprocesorowymi. Do dzisiaj doczekała się około 140 cytowań (wg
SCI-ISI). Ostatnio prof. Błażewicz wraz z zespołem rozszerzył ten model na przypadek zadań elastycznych –
malleable tasks [3]). Pozwoliło to analizować i rozwiązywać realne problemy występujące w praktyce w centrach komputerowych. Rozwiązania bazujące na zaproponowanych przez prof. Błażewicza algorytmach zastosowano między innymi w Centrum Komputerowym INRII w Grenoble. Również i w tym przypadku szereg osób
kontynuowało ten nurt badawczy w Poznaniu i w innych
ośrodkach badawczych. Powyższy nurt badawczy został podsumowany w wielu książkach, będących rezultatem współpracy polsko-niemieckiej (współautorami byli: K.Ecker, E.Pesch, G.Schmidt i J.Węglarz). Książki „Scheduling in Computer and Manufacturing Systems” [4] oraz „Scheduling Computer and Manufacturing Processes” [5] miały po 2 wydania i uzyskały po
kilkaset cytowań (wg SCI-ISI). Ostatnio została wydana kolejna książka, której współautorem był prof. Błażewicz: “Handbook on Scheduling. From Theory to Applications” [6], także w wydawnictwie Springer Verlag. Książka ta uzyskała wysoką ocenę międzynarodową i nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2008r.
W 2006 za prace w dziedzinie szeregowania zadań, w
szczególności za opracowanie nowych modeli szeregowania, prof. Błażewicz uhonorowany został tytułem
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doktora honoris causa Uniwersytetu w Siegen. Laudację wygłosił prof. Erwin Pesch, który stwierdził m.in.:
„Jego prace dotyczące złożoności niektórych otwartych problemów z zakresu szeregowania zadań uczyniły go znanym na całym świecie. Do klasyfikacji ww. problemów przyjęła się w świecie nauki trójpolowa notacja współtworzona i kształtowana głównie przez prof.
Błażewicza, której zastosowanie umożliwia dopiero jasny opis problemu. Jego publikacje dotyczące szeregowania zadań przy ograniczonych zasobach, sporządzone w latach 80. wyznaczają do dzisiaj kierunek i są
fundamentalne. Nie zaskakuje więc fakt, że wszystkie
inne prace dotyczące tego tematu opierają się na publikacjach prof. Błażewicza.” Pełen tekst laudacji można obejrzeć na http://www.cs.put.poznan.pl./jblazewicz/Scheduling/ .
Znaleźć tam można także inne materiały związane z
wyróżnieniami, jak również cytowane artykuły w postaci
plików pdf. Natomiast na stronie http://www.cs.put.poznan.pl./jblazewicz/ znajduje się pełne CV, w szczególności wykaz wszystkich publikacji.
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Rozmawiał: dr Marcin Piechocki

z ligniny

Amerykański „Science” opublikował wyniki prac dra Grzegorza Milczarka
z prof. Olle Inganäsa ze szwedzkiego Linköping University. Uczeni
chcą zaradzić problemowi magazynowania energii, który do tej pory
rozwiązywany jest przy użyciu drogich i często toksycznych technologii.
Po opatentowaniu katody z ligniny i polipirolu, pracują nad anodą, aby za
kilka lat można zacząć produkcję tanich i ekologicznych akumulatorów.

Czy baterie produkowane ze związków organicznych to przyszłość przenośnych urządzeń?
Chciałbym, żeby tak było. Jednak obecnie brak jest
jeszcze komercyjnie dostępnych rozwiązań źródeł energii wykorzystujących tego typu materiały. Śledząc literaturę fachową obserwuję kilka ścieżek badań na takimi
materiałami i wierzę, że w przyszłości tego typu baterie
zastąpią te stosowane obecnie, podobnie jak wyświetlacze LED (również wykorzystujące związki organiczne)
zastąpiły swego czasu kineskopy.
Dlaczego w Pana projekcie wykorzystano odpady z produkcji papieru? (katoda)
Motywacja była dwojakiego rodzaju. Po pierwsze
chodziło o wykorzystanie materiału taniego – dostępnego w ogromnych ilościach jako
produkt
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uboczny przemysłu papierniczego – a po drugie
materiału posiadającego w teorii możliwość odwracalnego gromadzenia ładunków elektrycznych. Problemem techniczny, jaki należy rozwiązać aby takie gromadzenie ładunku wykorzystać
praktycznie w bateriach lub akumulatorach, to
niewielka przewodność elektryczna lignin uniemożliwiająca wytworzenie z nich elektrod. W badaniach udało nam się rozwiązać ten problem poprzez stosunkowo proste połączenie jednego z typów odpadowych lignin z polimerem przewodzącym (polipirolem).
Jaki wpływ na rozwój źródeł energii mają obecnie wymogi związane z ochroną środowiska?
Jest to pytanie które należałoby zadać producentom baterii i innych źródeł energii. Sądzę jednak, że wprowadzane coraz surowsze dyrektywy
europejskie są dla tej gałęzi przemysłu problematyczne z racji operowania materiałami o często bardzo negatywnym wpływie na środowisko,
co wymusza na producentach konieczność nakładów inwestycyjnych minimalizujących odpady takiej produkcji jak i wprowadzanie technologii umożliwiających recykling materiałowy zużytych baterii i akumulatorów. Z tego punktu widzenia materiały organiczne, szczególnie te oparte
na biomasie powinny być znacznie przyjaźniejsze
środowiskowo.
W jaki sposób polski badacz trafia na łamy prestiżowego amerykańskiego czasopisma „Science”? Przecież ciągle słyszymy, że w polskiej nauce nie można nic zrobić, bo brak pieniędzy,
uczelnie nie pomagają, a ministerstwo przeszkadza?
Na łamy „Science” trafia się tak jak na łamy
każdego innego czasopisma naukowego. Artykuł
poddawany jest wstępnej selekcji pod kątem nowości naukowej a następnie kierowany do recenzji. Aby przejść pierwszy etap selekcji, konieczne
jest tak naprawdę dobre uzasadnienie ważności
danej pracy w oczach redaktora naukowego. W
naszym przypadku sądzę, że istotne było połączenie dwóch kwestii: wykorzystania materiału taniego, odpadowego i odnawialnego do wytworze-

nia tzw. „materiału zaawansowanego”, oraz połączenie tego z kwestią magazynowania energii,
problemem istotnym i aktualnym. Kwestia finansowania badań w naszym przypadku była sprawą
drugorzędną – nie stosowaliśmy bardzo kosztownej aparatury ani metod badawczych. Wydaje mi
się zatem, że najistotniejsze to wybór ciekawego
tematu badań wpisującego się w aktualne nurty naukowe. Wtedy przy odrobinie szczęścia uda
się pozyskać fundusze konieczne do ich realizacji,
który nie zawsze muszą być kwotami przyprawiającymi o zawrót głowy.
Jakie mogą być komercyjne zastosowania baterii, które Panowie wymyślilicie?
Tu słowo wyjaśnienia – praca, którą opublikowaliśmy dotyczy materiału, który może być zastosowany jako katoda akumulatora. Do wytworzenia baterii lub akumulatora konieczna jest jeszcze przynajmniej druga elektroda i elektrolit, jeśli
pominie się obudowę. A więc nie jesteśmy jeszcze wynalazcami gotowego akumulatora. Teraz
musimy opracować drugą elektrodę organiczną
aby złożenie gotowego akumulatora było możliwe. Wtedy po przeprowadzeniu odpowiednich testów, będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, do jakiego typu urządzeń tego typu akumulatory będą mogły być zastosowane. Myślę, że na
to pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć za kilka lat.

