Szanowne Koleżanki
i Szanowni Koledzy,
Mam przyjemność przedstawić kolejny podwójny numer naszego biuletynu, który został wydany na przełomie roku. Rok
2012 był bardzo trudnym okresem dla Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów. Prezydium podjęło bardzo
wiele inicjatyw mających na celu poprawę kondycji finansowej,
jakości działań oraz rozszerzenie zakresu działalności i poprawę
skuteczności działań. Oprócz członków Prezydium KR SPWiR
w działalność zostało zaangażowanych wiele osób, którym pragnę serdecznie podziękować. W 2012 roku dużej mierze postawiliśmy na pracę u podstaw, w którą bardzo mocno zaangażował się zespół pod kierownictwem kol. Kazimierza Okraszewskiego w składzie: kol. Bogdan Bogdański i kol. Paweł Sztuk
z ramienia Naczelnej Organizacji Technicznej nasze działania
wspierały Panie Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Ewa Łukasik. W promowaniu postaw proinnowacyjnych oraz pracy z młodzieżą bardzo istotna okazała się
współpraca z zespołem organizującym Konkurs Student Wynalazca z Politechniki Świętokrzyskiej
pod przewodnictwem Pana Prof. Artura Bartosika oraz przy osobistym zaangażowaniu Pani Prezes
Urzędu Patentowego RP i J.M. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Pana Prof. Stanisława Adamczaka.
Oprócz zawsze będących do dyspozycji pracowników biura KR SPWiR: Agnieszki Mikołajskiej,
Karoliny Sapoty, Andrzeja Ciepielskiego oraz Andrzeja Kisiela w działalność wystawienniczą i promocyjną naszego Stowarzyszenia byli bardzo mocno osobiście zaangażowani Honorowy Prezes
SPWiR kol. Jerzy Polaczek oraz moi najbliżsi współpracownicy: Danuta Kielian, Katarzyna Oźga,
Joanna Gądro, Katarzyna Błoch, Anna Bukowska, Ilona Łęgownik, Marcin Dośpiał, Jarosław Jędryka,
Paweł Pietrusiewicz oraz Damian Michniowski.
Jednak czym byłaby promocja SPWiR bez naszych przyjaciół Prof. Leopolda Jeziorskiego, który
osobiście jest zaangażowany w stymulacje działalności Stowarzyszenia w środowisku naukowo technicznym oraz Prof. Leszka Dobrzańskiego, dzięki którego uprzejmości działalność SPWiR została
zaprezentowana na forum Krajowym Podczas Konferencji Prorektorów Wyższych Uczelni Technicznych w Gliwicach. Wizerunek medialny Stowarzyszenia w ostatnim roku zmienił się radykalnie,
a kreował go zespół pod kierownictwem Cezarego Kazimierza Szymańskiego.
Naszymi oddanymi przyjaciółmi i partnerami w działalności stowarzyszeniowej są również instytucje takie jak: Kancelaria Prezydenta RP, Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Federacją
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorstw.
Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję.
Korzystając z okazji pragnę wszystkich Państwa zaprosić do zwiedzania XX Jubileuszowej Giełdy
Wynalazków oraz uczestnictwa w Wystawie IWIS 2013, która odbędzie się w dniach 8-10 października 2013 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Mam przyjemność poinformować
Państwa, że Wystawę IWIS 2013 objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski.

Życzę miłej lektury

dr hab. inż. Michał Szota
Prezes KR SPWiR

Sylwetka wynalazcy
mgr Winicjusz Stanik
Autor 22 publikacji w czasopismach branżowych, 34 referatów wygłoszonych na
konferencjach naukowo-technicznych opublikowanych w materiałach konferencyjnych.
Twórca 114 patentów udzielonych przez
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 3 patentów zagranicznych, 14 zgłoszeń patentowych przyjętych przez UPRP.

mgr Winicjusz Stanik - chemik
o specjalności chemia fizyczna, absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1974 r.
W latach 1986 - 1991 Kierownik Zakładu
Dodatków (ITN),
w latach 1991 - 2002 Dyrektor Naczelny
Instytutu Technologii Nafty (ITN),
w latach 2002 - 2007 Z-ca Dyrektora ds.
Rozwoju i Marketingu (ITN),
od 2008 - do chwili obecnej Kierownik Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej oraz Sprzedaży w Instytucie
Nafty i Gazu.
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Dorobek innowacyjny dotyczy przemysłu
wysokich technologii (high-tech) z zakresu sposobu wytwarzania:
 surowców dla potrzeb produkcji dodatków uszlachetniających,
 dodatków uszlachetniających do olejów
silnikowych i przemysłowych,
 mineralnych
olejów
bazowych
i podstawowych stanowiących bazę
olejową dla olejów silnikowych, hydraulicznych, sprężarkowych, przekładniowych,
 olejów silnikowych,
 dodatków do benzyn silnikowych, olejów napędowych, lekkich olejów opałowych,

paliw, w tym, paliwa do silników
turboodrzutowych, benzyn silnikowych o ulepszonych własnościach eksploatacyjnych, benzyn częściowo reormułowanych, benzyn niskoołowiowych
zawierających etanol, benzyn niskoołowiowych zawierających związki tlenowe, benzyn niskoołowiowych zawierających zeoformat i benzyn bezołowiowych zawierających zeoformat, benzyn
reformułowanych bezołowiowych o niskiej zawartości, benzyn bezołowiowych o liczbie oktanowej co najmniej
98, benzyn bezołowiowych zawierają-

cych eter etylowo-tret-butylowy, oleju
napędowego o ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych i podwyższonej liczbie cetanowej, paliwa do silników z zapłonem samoczynnym o poprawionych własnościach eksploatacyjnych i ekologicznych, miejskiego
oleju napędowego o zawartości siarki
poniżej 500 mg/kg i obniżonej do 30%
zawartości węglowodorów aromatycznych, niskosiarkowego oleju napędowego o korzystnych własnościach eksploatacyjnych i proekologicznych, oleju
napędowego zawierającego biokomponenty otrzymane z odnawialnych surowców pochodzenia roślinnego, oleju
napędowego dla pojazdów wyposażonych w filtry cząstek stałych, oleju napędowego do wysokosprawnych silników speł-niających limity emisji norm
Euro 3, Euro 4 i Euro 5, lekkiego oleju
opałowego nowej generacji zmniejszającego emisję substancji szkodliwych
podczas spalania w kotłach grzewczych, ekologicznego lekkiego oleju
opałowego o obniżonej zawartości siarki i spełniających wymagania dyrektywy 99/32/EC.
Twórca i autor 87 udoskonalonych technologii produkcji i innowacyjnych rozwiązań wdrożonych do produkcji przemysłowej w oparciu o udzielone patenty,
w tym między innymi:
 pakietu dodatków do benzyn,
 olejów silnikowych do silników wysokoprężnych,
 olejów
silnikowych
do
silników
z zapłonem iskrowym,
 oleju napędowego Eurodiesel,
 paliwa JET A-1,
 oleju napędowego Ekodiesel,
 benzyny nisko siarkowej zawierającej
etanol,
 benzyny bezołowiowej,

 dodatku podnoszącego liczbę cetanową
(Nitrocet 50),
 miejskiego oleju napędowego (City Diesel),
 semisyntetycznego oleju LOTOS semisyntetic SG/CD,
 wielofunkcyjnego dodatku do benzyn,
 lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus,
 reformułowanej benzyny silnikowej,
 niskosiarkowego oleju napędowego
Ekodiesel Plus,
 odparafinowania olejów bazowych,
 oleju napędowego Ekodiesel Ultra (Verva),
 wielofunkcyjnego pakietu dodatków
zwłaszcza do oleju opałowego.
Wyróżniony szeregiem nagród, w tym:
 Nagrodą NOT za „Wytwarzanie Dodatku Smarnościowego Awerox 30S i oleju
Transol z jego udziałem”, 1982;
 Nagrodą II stopnia imienia Ignacego
Łukasiewicza (STIPNIG) za „Opracowanie
technologii wytwarzania i wyprodukowania partii krajowego dodatku detergentowego do benzyn silnikowych” – GODŁO
„1000”, 1988;
 Nagrodą zespołowa Ministra Przemysłu I stopnia za „Opracowanie i wdrożenie
dodatku detergentowego DAC 430 do
benzyn silnikowych”, 1990;
 Złotym Medalem na Targach Krajowych „Jesień 90” dla wyprodukowanego
pierwszy raz w Polsce oleju silnikowego
w klasie „SG Lotos Mineral SG/CD,
15W/40” chronionego patentem PL
161725, 1990;
 Nagrodą Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Społecznej oraz Urzędu Komitetu Integracji Europemskiej dla AzotanuIzooktylu (NITROCET 50) jako „Europroduktu” chronionego patentem PL 173046
2000;
 Medalem Europejskim nadanym przez
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
oraz Business Centre Club dla lekkiego
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oleju opałowego, Ekoterm Plus, chronionego patentem PL 186707, 2002.
i odznaczeń państwowych, w tym:
 Srebrnym Krzyżem Zasługi 1988 r.,
 Złotą Honorową Odznaką "Za zasługi
dla wynalazczości" 2002 r.,
 Honorową Odznaką "Za Zasługi dla
Wynalazczości" nadaną przez Prezesa
Rady Ministrów, 2008 r.,
 Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, 2008 r.,
 Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości nadanym przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Belgii 2010 r. ,
 Medalem Honorowym SPIWR im.
TADEUSZA SEMDZIMIRA, 2012 r.,
 Srebrny Inżynier Roku 2006 w kategorii
"High-Tech".
W latach:
1996 - 1998 Członek Rady Nadzorczej
w Rafinerii Jasło;
1991 - 2005 Zastępca redaktora naczelnego
czasopisma Nafta-Gaz;
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1991 - 2005 Członek Polskiego Komitetu
Kongresów Naftowych;
od 1996 r. Członek (IFQC) The International Fuel Quality Center, USA;
od 1997 r. Członek Stowarzyszenia
Współpracy
Przemysłu
Naftowego
i Samochodowego "CEC POLSKA";
1998 - 2003 Członek (BCC) Business Centre
Club;
od 2007 Członek (IACIS) International Association of Colloid and Interface Scientists, Holandia;
od 2009 r. Członek (RSC) Royal Society of
Chemistry w sekcji Advancing the Chemical Sciences, Wielka Brytania.
W Latach 2009 - 2012 uzyskał 89 medali, nagród i wyróżnień za prezentowane
rozwiązania i innowacje na krajowych
i zagranicznych wystawach wynalazków,
w tym 20 złotych medali, 14 srebrnych
min. W Brukseli, Norymberdze, na Tajwanie, w Kuala Lumpur, Genewie, Budapeszcie, Zagrzebiu, Moskwie, Sewastopolu,
Bukareszcie i Warszawie.

W dniach 1 – 4 listopada w Centrum
Wystawowym w Norymberdze odbyły się
64. Międzynarodowe Targi „Pomysły –
Wynalazki – Nowe produkty’ iENA 2012.
Tegoroczna edycja zgromadziła reprezentantów z 34 krajów (Algierii, Angoli, Bahrajnu, Bośni, Chin, Dani, Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Hong Kongu, Iranu,
Włoch, Kataru, Kirgistanu, Korei, Kuwejtu,
Malezji, Macedonii, Omanu, Polski, Austrii, Rumunii, Rosji, Arabii Saudyjskiej,
Słowacji, Hiszpanii, Sudanu, Syrii, Tajwanu, Czech, Węgier, USA i Wenezueli), którzy zaprezentowali łącznie ponad 750 wynalazków. Po raz pierwszy w historii, wystawa została udostępniona nie tylko twórcom i inwestorom, ale również zwykłym
zwiedzającym.












Technologia medyczna / medycyna.
Higiena.
Kosmetyki.
Bezpieczeństwo i urządzenia alarmowe.
Ochrona środowiska.
Handel.
Transport.
Akcesoria samochodowe.
Rolnictwo i leśnictwo.
Gry / sport / hobby.

W czasie targów nie zabrakło także
dodatkowych atrakcji – zorganizowane
zostało sympozjum o tematyce związanej
z zarządzaniem innowacjami a także konkurs IFIA ” Green Energy”, w którym zespół z Politechniki Częstochowskiej
w składzie: mgr inż. Ilona Łęgownik,
dr inż. Anna Zawada oraz prof. P.Cz. dr
hab. inż. Józef Iwaszko otrzymała dyplom
uznania za wynalazek „Ceramiczne materiały amorficzno-krystaliczne otrzymane
na bazie surowców odpadowych”.

Tegoroczną wystawę iENA odwiedziły rzesze
zwiedzających i inwestorów

Zwiedzający mogli podziwiać innowacyjne pomysły prezentowane w 14 kategoriach:
 Technologia.
 Elektrotechnika / elektronika.
 Technika solarna / moc technologii.
 Budowa maszyn.

Dr Jerzy Polaczek Honorowy Prezes SPWiR bacznie przygląda się projektom zgłoszonym do konkursu IFIA Green Energy

Tegoroczna edycja wystawy była dla
Polski wyjątkowa, bowiem w trakcie jej
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trwania prezes Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab.
Michał Szota został wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia Europejskich Wynalazców AEI.

chacki, mgr inż. Kamil Żurowski, mgr inż.
Marek Łabędzki, dr inż. Zenon Pirowski,
mgr inż. Jerzy Olszyński), którymi zainteresował się Narodowy Instytut Badań
i Rozwoju dla Maszyn i Instalacji Rolniczych z Rumunii oraz jeden z wynalazków
Instytutu Nawozów Sztucznych – „sposób
syntezy metanolu” (dr inż. Andrzej Gołębiowski, dr Paweł Kowalik, mgr inż. Marek Dmoch, prof. dr hab. inż. Stanisław
Ledakowicz), który wzbudził ciekawość
austriackiej firmy związanej z branżą
energetyczną.

Prezes Stowarzyszenia Europejskich Wynalazców
AEI gratuluje nominacji na stanowisko Wiceprezesa AEI naszemu Prezesowi

Ponadto polskie wynalazki cieszyły się
dużym zainteresowaniem zagranicznych
inwestorów. Szczególną uwagę przykuły
rozwiązania zaproponowane przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych:
„Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i/lub
łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika”
(mgr inż. Paweł Frackowiak, dr inż. Florian Adamczyk, mgr inż. Stanisław Jankowiak, prof. dr inż. Tadeusz Pawłowski,
prof. dr hab. inż. Jan Szczepaniak, inż. Jan
Krupnik), „Maszyny nowej generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej” (mgr
inż. Paweł Frąckowiak, mgr inż. Stanisław
Jankowiak, mgr inż. Wojciech Spychała,
mgr inż. Grzegorz Wąchalski, prof. dr hab.
inż. Zbyszek Zbytek), „Technologia wytwarzania typoszeregu zębów kultywatora do nowej generacji agregatów uprawowych pracujących ze zwiększonymi prędkościami roboczymi” (dr inż. Marek Gościański, dr inż. Bartłomiej Dudziak, mgr inż. Radosław Cie8

Prezes KR SPWiR wręcza nagrodę specjalną naszego Stowarzyszenia

Wiceprezes KR SPWiR Piotr Michniowski odbiera
medal i dyplom w imieniu reprezentowanych
twórców
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Polskie wynalazki otrzymały następujące
wyróżnienia:
 Zastosowanie metody szybkiego chłodzenia ciekłego stopu do otrzymywania
podłoży wykorzystywanych do produkcji wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących (Politechnika Częstochowska) - Michał Szota, Marcin
Nabiałek, Marcin Dośpiał, Henryk
Dyja, Jarosław Jędryka, Katarzyna
Szota – srebrny medal
 Bardzo lekkie piany konstrukcyjne i wypełniające oparte na stopach AlMg (Politechnika Częstochowska) - Leopold Jeziorski, Marcin Nabiałek,
Michał Szota, Roman Czyż, Jerzy
Smolik, Marcin Dośpiał, Jarosław
Jędryka – złoty medal
 Opracowanie procedury proekologicznej
technologii spalania paliw i odpadów
w przemysłowych urządzeniach grzewczych (Politechnika Częstochowska)
- dr inż. Tomasz Wyleciał, dr inż.
Monika Zajemska, dr inż. Dariusz
Urbaniak – brązowy medal
 Tuleja obrotowa cylindra aktywnego wytłaczarki ślimakowej (Politechnika
Lubelska) - prof. dr hab. inż. Robert
Sikora, prof. dr hab. inż. Janusz W.
Sikora – brązowy medal
 Metoda fuzji obrazów medycznych trójwymiarowej wizualizacji struktury lewej komory serca z analizą czynnościową przeprowadzoną podczas badania
echokardiologicznego do zastosowań w
diagnostyce chorób serca (Politechnika
Łódzka) - prof. dr hab. inż. Andrzej
Napieralski, mgr inż. Adam Skurski, dr inż. Marek Kamiński, prof.
dr hab. n.med. Jarosław Kasprzak,
dr hab. n.med. Piotr Lipiec – srebrny medal
 Urządzenie do diagnostyki i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa (Politechnika
Łódzka) - prof. Andrzej Napieralski, mgr Aleksander Mielczarek,
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mgr Robert Ritter, prof. nadzw. Jolanta Kujawa – złoty medal
Wysokomanganowe stale o dużym zapasie plastyczności dla motoryzacji (Politechnika Śląska) - prof. dr hab. inż.
Leszek A. Dobrzański, dr inż. Wojciech Borek – srebrny medal
Nanostrukturalne powłoki na narzędzia
do obróbki plastycznej metali (Politechnika Śląska) - dr inż. Krzysztof
Lukaszkowicz, prof. dr hab. inż.
Zbigniew Rdzawski, prof. dr hab.
inż. Włodzimierz Bochniak, mgr
inż. Paweł Ostachowski – brązowy
medal
Biokompatybilny materiał kompozytowy
o osnowie polimerowej na wewnątrzustrojową protezę przełyku (Politechnika Śląska) - dr inż. Agnieszka J.
Nowak, prof. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, prof. dr hab. n. med.
Paweł Lampe, prof. dr hab. inż.
Andrzej Pusz – srebrny medal
Laserowe teksturowanie powierzchni polikrystalicznych krzemowych ogniw
słonecznych (Politechnika Śląska) prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż. Aleksandra Drygała – srebrny medal
Przyrząd do pomiaru rezystancji elektrody przedniej ogniwa fotowoltaicznego
metodą TLM (Politechnika Śląska) prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż. Małgorzata
Musztyfaga, dr inż. Marcin Staszuk – srebrny medal
Sposób wytwarzania implantu kostnego
(Politechnika
Wrocławska)
Edward Chlebus, Romuald Bedzinski, Jaroslaw Filipiak, Bogdan
Dybala, Jaroslaw Kurzac – złoty medal
Automatyczny system pomiarowy dla
śrub kostnych (Politechnika Wrocławska) - dr inż. Jacek Reiner,
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus,













mgr inż. Dariusz Tryba, mgr inż.
Maciej Stankiewicz, mgr inż. Mariusz Mrzygłód, Dipl. Ing. Saleh
Amiralai, Dipl. Ing. (FH) Ritva
Paulke, Dipl. Ing. Horst Meemann
– srebrny medal
Biodegradowalne materiały o strukturze
komórkowej (Politechnika Wrocławska) - Marek Kozłowski, Joanna
Macyszyn – brązowy medal
Przesiewacz-klasyfikator RP PAT-P191474 (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) - dr hab. inż.
Wojciech Weiner, prof. UTP, dr
hab. inż. Wojciech Korpal, prof.
UTP, dr hab. inż. Marek Domoradzki – złoty medal
Skaryfikator RP PAT P-387615 (Uniwersytet
TechnologicznoPrzyrodniczy) - dr hab. inż. Wojciech Weiner, prof. UTP, dr hab.
inż. Wojciech Korpal, prof. UTP, dr
hab. inż. Marek Domoradzki – złoty medal
Technologia przedsiewnej obróbki nasion
(Uniwersytet
TechnologicznoPrzyrodniczy) - dr hab. inż. Wojciech Weiner, prof. UTP, dr hab.
inż. Wojciech Korpal, prof. UTP, dr
hab. inż. Marek Domoradzki – złoty medal
SENSE – Mobilny system wykrywania
i alarmowania o atakach epilepsji wykorzystujący elektromiografię powierzchniową (Wojskowa Akademia Techniczna) - dr inż. Mariusz Chmielewski, mgr inż. Bartłomiej Wójtowicz, mgr inż. Witold Matuszewski, Mateusz Chrustny, Monika
Lipińska, mgr inż. Piotr Stąpór –
złoty medal
Sposób wytwarzania epichlorohydryny
(Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”) - prof.
nadzw. dr Marian Spadło, dr Lech
Iwański, mgr inż. Andrzej Brzezic-













ki, mgr inż. Marta Forajter – złoty
medal
Środek do utwardzania żywic epoksydowych (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”) - Jolanta
Iłowska, Bartłomiej Bereska, Maria
Kania, Sławomir Wilkos – złoty medal
Metoda uzyskania rozdrobnienia mikrostruktury w płaskich wyrobach walcowanych (Instytut Metali Nieżelaznych) - dr inż. Wojciech Głuchowski, dr inż. Justyna Domagała –
Dubiel, dr inż. Joanna Sobota, dr
hab. inż. Jerzy Stobrawa, prof.
IMN, prof. dr hab. inż. Zbigniew
Rdzawski – srebrny medal
System docieplania i rafinacji ciekłej stali
w nadstawce wlewnicy do odlewania
ciężkich wlewków kuźniczych (Instytut
Metalurgii Żelaza) - dr inż.Bogdan
Zdonek, dr inż. Lech Bulkowski,
mgr inż. Janusz Pichór, mgr inż.
Stanisław Binek – brązowy medal
Sposób wytwarzania nawozu mineralnego typu saletrosiarczanu amonu oraz
instalacja do realizacji tego sposobu
(Instytut Nawozów Sztucznych) - dr
inż. Andrzej Biskupski, dr inż. Cezary Możeński, dr inż. Mieczysław
Borowik, dr hab. inż. Janusz Igras,
dr inż. Józef Sas, dr inż. Piotr Rusek, mgr inż. Zygmunt Kowalski,
mgr inż. Sebastian Schab – brązowy
medal
Sposób prowadzenia procesu ekstrakcji
surowców naturalnych w warunkach
nadkrytycznych (Instytut Nawozów
Sztucznych) - dr hab. inż. Edward
Rój, mgr inż. August Turczyn –
srebrny medal
Antybakteryjne włókniny filtracyjne modyfikowane inkapsulowanym biocydem
(Instytut Włókiennictwa) - dr. inż.
Bogna
Goetzendorf-Grabowska,
dr. inż. Zenon Polus, dr. inż. Bo11

gumił Gajdzicki, dr. inż. Agnieszka Karaszewska – brązowy medal
 Linia zautomatyzowanego montażu końcowego wkładek bezpiecznikowych
(Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów PIAP) - mgr inż. Zbigniew Pilat, mgr inż. Marek Grabiński, mgr inż. Wiesław Kopacz,
Stanisław Kacprzak – srebrny medal
 Technologia wytwarzania typoszeregu
zębów kultywatora do nowej generacji
agregatów uprawowych, pracujących ze
zwiększonymi prędkościami roboczymi
(Przemysłowy Instytut Maszyn
Rolniczych PIMR) - dr inż. Marek
Gościański, dr inż. Bartłomiej Dudziak, mgr inż. Radosław Ciechacki, mgr inż. Kamil Żurowski, mgr

inż. Marek Łabędzki, dr inż. Zenon
Pirowski, mgr inż. Jerzy Olszyński
– brązowy medal
 Nowe organiczne kompleksy srebra i boru są przełomem w walce z groźnymi
chorobami u ludzi i zwierząt (Jednostka
Innowacyjno
Wdrożeniowa
INWEX Sp. z o.o.) - Stanisław
Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Elwira Szczepaniak, Dominika Szczepaniak, Monika Szczepaniak, Aneta Zalewska – złoty medal
 Biozgodny kopolimer ARCON rewolucja w ruchomych protezach zębów (Roko Arkadiusz Rokosa) - Arkadiusz
Rokosa, Marek Rokosa, Jarosław
Janas, Tomasz Porada – brązowy
medal
Karolina Sapota, Andrzej Kisiel

W dniach 15 – 17 listopada odbyły się
61. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova
2012”. Jak co roku miały one miejsce
w jednym z budynków wystawowych na
terenie Brussels Expo-Heysel.

Wnętrze hali wystawienniczej w Brukseli gdzie
odbywały się targi Brussel Innova 2012
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Na powierzchni 4000m2 zgromadzono
przedstawicieli 20 krajów: Albanii, Arabii
Saudyjskiej, Belgii, Bośni i Hercegowiny,
Chorwacji, Czarnogóry, Francji, Gruzji,
Hiszpanii, Kuwejtu, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, Tajwanu,
Turcji, Węgier i Włoch. Łącznie zaprezentowano 236 rozwiązań innowacyjnych
w 24 kategoriach jurorskich, a wystawę
odwiedziło około 4000 tysięcy zwiedzających. Najważniejszym punktem wystawy
był konkurs „Brussels Eureka Competition”, którego celem było wyłonienie najciekawszych wynalazków. Międzynarodowe Jury przez 3 dni „egzaminowało
twórców” oraz bacznie przyglądało się
prezentowanym rozwiązaniom, aby wkoń
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cu wybrać i docenić te najlepsze. Oprócz
omawianego wydarzenia odbył się także
konkurs dla młodych wynalazców oraz
szereg warsztatów dla dzieci i dorosłych.

Zwieńczeniem targów była uroczystość
wręczenia nagród specjalnych i grand
prix „Brussels Innova 2012”.

Pani dyrektor dr hab. inż. Regina Jeziórska odbiera
złote medale dla rozwiązań z Instytutu Chemii
Przemysłowej

Przedstawiciele ambasady w Brukseli,
PARP-u, Wojskowej Akademii Technicznej oraz
Oczyszczalni Ścieków „WARTA SA” wraz z prezesem SPWiR świętują sukcesy polskich twórców
w Brukseli

Pan mgr inż. Rafał Lewandowski prezes Oczyszczalni Ścieków „WARTA S.A.” odbiera Złoty medal za proekologiczne rozwiązanie, którego jest
współtwórcą

Ryszard Chmielewski z Państwowego Instytutu
Maszyn Rolniczych w Poznaniu odbiera złoty medal targów brukselskich za innowacyjne
rozwiązanie
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Karolina Sapota reprezentantka SPWiR na targach
w Brukseli odbiera złoty medal oraz nagrodę specjalną w imieniu twórców z Polski

Twórca z Politechniki Łódzkiej obiera dyplom
i medal od przedstawiciela Federacji Rosyjskiej

Zdjęcie delegacji polskiej na wystawie Brussels Innova 2012

Polskie wynalazki otrzymały następujące wyróżnienia:
 Nowoczesne opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi (Politechnika Krakowska) dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr
inż. Katarzyna Bialik-Wąs, dr hab.
inż., prof. PK Zbigniew Wzorek –
złoty medal
 Kompozytowe biomateriały nowej generacji otrzymywane w wyniku modyfikacji matrycy polimerowej nanocząstkami
(Politechnika Krakowska) - dr inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż.
Bożena Tyliszczak, mgr inż. Dagmara Malina, dr hab. inż. Zbigniew
Wzorek, prof. PK – srebrny medal
 Sposób otrzymywania paszowych fosforanów dwuwapniowych (Politechnika
Krakowska) - dr inż. Katarzyna Gorazda, dr inż. Marek Jodko, prof. dr

hab. inż. Zygmunt Kowalski, dr
hab. inż. Zbigniew Wzorek – srebrny medal
 Miniaturowy wymiennik ciepła (Politechnika Krakowska) - dr inż. Aleksander Pabiś – brązowy medal
 Sposób obróbki ubytkowo-plastycznej
tworzyw polimerowych (Politechnika
Lubelska) - prof. Robert Sikora,
prof. Janusz Wojciech Sikora –
srebrny medal
 Tekstylia biodegradowalne i sposób ich
wytwarzania (Politechnika Łódzka) prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, dr inż. Michał Chrzanowski,
inż. Stanisława Kowalska, dr inż.
Agnieszka Komisarczyk, dr inż.
Krystyna Twarowska – Schmidt, dr
inż. Danuta Ciechańska, dr inż.,
Konrad Sulak, Krzysztof Olczyk,
dr hab. Piotr Dobrzyński , prof. dr
hab. inż. Marek Kowalczuk, mgr
inż. Małgorzata Pastusiak, mgr inż.
15
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Michał Sobota, dr Elżbieta Mielicka, dr Anna Pinar, dr Bogusława
Żywicka – złoty medal
Metoda fuzji obrazów medycznych trójwymiarowej wizualizacji struktury lewej komory serca z analizą czynnościową przeprowadzoną podczas badania
echokardiologicznego do zastosowań
w diagnostyce chorób serca (Politechnika Łódzka) - prof. dr hab. inż.
Andrzej Napieralski, mgr inż.
Adam Skurski, dr inż. Marek Kamiński, prof. dr hab. n.med. Jarosław Kasprzak, dr hab. n.med.
Piotr Lipiec – złoty medal
Zautomatyzowany system wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta
z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia (Politechnika Łódzka) - prof. Andrzej
Napieralski, dr n. med. Tomasz
Waszyrowski, dr Wojciech Tylman, dr hab. Mariusz Zubert, mgr
inż. Maciej Wenerski, mgr inż. Paweł Marciniak, Mgr inż. Rafał Kotas, mgr inż. Radosław Tomala,
mgr inż. Zbigniew Kulesza – złoty
medal
Bezpieczny dozownik leków z nadzorem
pacjenta (Politechnika Łódzka) Krzysztof Kowalczyński, mgr. inż.
Piotr Krasiński, dr inż. Bartosz Pękosławski, prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski – brązowy medal
Urządzenie do diagnostyki i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa (Politechnika
Łódzka) - prof. Andrzej Napieralski, mgr Aleksander Mielczarek,
mgr Robert Ritter, prof. nadzw. Jolanta Kujawa – srebrny medal
Inteligentne materiały kompozytowe na
czujniki przemieszczeń (Politechnika
Śląska) - prof. dr hab. inż. Leszek
A. Dobrzański, dr inż. Anna E.
Tomiczek – srebrny medal

 Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie stopów aluminium
wzmacniany nanorurkami haloizytowymi (Politechnika Śląska) - prof. dr
hab. inż. Leszek A. Dobrzański,
mgr inż. Błażej Tomiczek, dr inż.
Marcin Adamiak, dr inż. Józef Sołtys, dr inż. Grzegorz Matula – złoty
medal
 Metoda bezciśnieniowego formowania
i spiekania węglikostalowej warstwy
powierzchniowej na podłożu stalowym
nowo opracowanego materiału narzędziowego (Politechnika Śląska) - dr
inż. Grzegorz Matula, dr inż.
Klaudiusz Gołombek, prof. dr hab.
inż. Leszek A. Dobrzański, mgr
inż. Błażej Tomiczek – brązowy medal
 Sposób wytwarzania implantu kostnego
(Politechnika
Wrocławska)
Edward Chlebus, Romuald Bedzinski, Jaroslaw Filipiak, Bogdan
Dybala, Jaroslaw Kurzac – złoty medal
 Automatyczny System Pomiarowy dla
śrub kostnych (Politechnika Wrocławska) - dr inż. Jacek Reiner,
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus,
mgr inż. Dariusz Tryba, mgr inż.
Maciej Stankiewicz, mgr inż.
Mariusz Mrzygłód, Dipl. Ing.
Saleh Amiralai, Dipl. Ing. (FH)
Ritva Paulke, Dipl. Ing. Horst
Meemann – srebrny medal
 Skaner do kryminalistycznej analizy dokumentów (Politechnika Wrocławska) - prof. dr hab. inż. Edward
Chlebus, dr inż. Jacek Reiner, mgr
inż. Mariusz Mrzygłód, mgr inż.
Maciej Stankiewicz, mgr inż. Wojciech Cieszyński – brązowy medal
 Biodegradowalne materiały o strukturze
komórkowej (Politechnika Wrocławska) - Marek Kozłowski, Joanna
Macyszyn – złoty medal

 Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania
CO2 w odwiertach poziomych (Wojskowa Akademia Techniczna) - Danuta Miedzińska, Tadeusz Niezgoda, Grzegorz Sławiński, Roman
Gieleta – złoty medal
 Pojazd specjalny Shiba z georadarem do
wykrywania i neutralizacji zagrożeń
IED (Wojskowa Akademia Techniczna) - dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak,
mgr inż. Tomasz Wróbel – złoty medal
 Sposób unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych w „syntetycznej skale”
(Instytut Chemii i Techniki Jądrowej) - Tomasz Smoliński, prof. dr
hab. Andrzej G. Chmielewski, dr
Andrzej Deptuła, mgr Wiesława
Łada, mgr Tadeusz Olczak – srebrny
medal
 Sposób wytwarzania substancji czynnej
leku przeciwnowotworowego monomesylan imatinibu w krystalicznej formie
alfa (Instytut Farmaceutyczny) - dr
hab. Wojciech Jan Szczepek, mgr
Dorota Samson-Łazińska, mgr Katarzyna Korczak, prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek – srebrny medal
 AluTermoFluid ® - Sposób fluidalnego
aluminiowania wyrobów metalowych
(Instytut Mechaniki Precyzyjnej) Zdzisław Obuchowicz, Tomasz
Babul, Aleksander Nakonieczny,
Stanisław Skrzypek, Marcin Goły –
srebrny medal
 Automatyczne stanowisko kontrolnopomiarowe do wykrywania defektów
materiałowych w kołach zębatych hartowanych indukcyjnie stosowanych
w lotnictwie (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) - Sylwester Jończyk, Artur
Szczepański, Karol Niedźwiedzki,















Wojciech Kucharski, Tomasz Babul – złoty medal
Sposób wytwarzania smarów nanokompozytowych grafenopodobnych (Instytut Obróbki Plastycznej) - prof. dr
hab. inż. Volf Leshchynsky – srebrny medal
Ekologiczny nanokompozyt lignocelulozowy dla budownictwa i meblarstwa
oraz spoiwo silikonowe do jego wytwarzania (Instytut Technologii Drewna) - dr inż. Iwona Frąckowiak,
Andrzej Idziak, mgr inż. Magdalena Łubkowska, mgr inż. Jarosław
Gąsior – srebrny medal
PIAP GRYF (Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP) mgr inż. Sławomir Kapelko, mgr
inż. Tomasz Krakówka, mgr inż.
Mariusz Kozak – złoty medal
Linia zautomatyzowanego montażu końcowego wkładek bezpiecznikowych
(Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów PIAP) - mgr inż. Zbigniew Pilat, mgr inż. Marek Grabiński, mgr inż. Wiesław Kopacz,
Stanisław Kacprzak – brązowy medal
Energochłonna bariera mostowa EPAR
z układem detekcji zderzenia (Łódzka
Jednostka Badawcza EPAR Sp.
z o.o.) - Lucjan Łągiewka, Stanisław Gumuła, Przemysław Łągiewka – złoty medal
Prefabrykowane sklepienie monolityczne
dla łukowych pieców elektrycznych wyposażone w układ chłodzenia wodnego
(Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE) - mgr inż. Zbigniew Czapka,
mgr inż. Cezary Piwek*, mgr inż.
Lech Muchowicz* (* CMC Zawiercie S.A.) – srebrny medal
Słup świetlny z odbłyśnikiem – wzór
brzoza (Alumast) - Zbigniew Szkopek, Wojciech Zając, Marek Buława – złoty medal.
Andrzej Kisiel, Karolina Sapota
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W dniach 9 – 12 listopada 2012 r. odbyła
się 7. Międzynarodowa Chińska Wystawa
Wynalazków. Patronat nad wystawą objęła
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń
Wynalazców IFIA, która zorganizował
w dniu 8 listopada Generalne posiedzenie
Zarządu IFIA. W posiedzeniu tym brali
udział przedstawiciele kilkudziesięciu krajów. Na wystawie China International
Exhibition of Inventions zostało zaprezentowanych około 2500 wynalazków i innowacyjnych rozwiązań z czego 172 rozwiązania zagraniczne w tym 12 z Polski. Jednym z prezentowanych ze strony Polskiej
rozwiązaniem był projekt zwycięzcy konkursu Młody Innowator. Konkurs ten organizowany jest corocznie prze FSNT NOT
przy współudziale SPWiR i skierowany
jest do najmłodszych wynalazców z naszego kraju.
Polskie wynalazki otrzymały następujące wyróżnienia:
 Zastosowanie metody szybkiego chłodzenia ciekłego stopu do otrzymywania
podłoży wykorzystywanych do produkcji wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących (Politechnika Częstochowska) - dr inż. hab. Michał Szota, dr hab. Marcin Nabiałek, mgr
inż. Jarosław Jędryka, dr Marcin
Dośpiał, dr Katarzyna Szota, prof.
dr hab. inż. Henryk Dyja – srebrny
medal
 Bardzo lekkie piany konstrukcyjne i wypełniające oparte na stopach AlMg (Poli-

technika Częstochowska) – Prof. dr
inż. Leopold Jeziorski, dr hab. Marcin Nabiałek, dr hab. inż. Michał
Szota, mgr inż. Roman Czyż, Prof.
nadzw. dr hab. inż. Jerzy Smolik, dr
inż. Marcin Dośpiał, mgr inż. Jarosław Jędryka – brązowy medal
 Supertwarde powłoki na węglikach spiekanych a stalach narzędziowych (Politechnika Łódzka) - Adam Rylski, Bogdan
Wendler, Ivan Progalskiy, Carsten
Siemers – złoty medal
 Infiltrowany
materiał
kompozytowy
o osnowie stopów aluminium oraz sposób
jego wytwarzania (Politechnika Śląska)
- prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, mgr inż. Błażej Tomiczek,
dr inż. Marek Kremzer, dr inż. Józef
Sołtys – srebrny medal
 Niekonwencjonalna forma wtryskowa do
otrzymywania wysoko wzmocnionych
nanokompozytów polimerowych o kontrolowanej wielowarstwowej strukturze (Politechnika Śląska) - prof. dr hab. inż.
Leszek A. Dobrzański, dr inż. Marcin Bilewicz – brązowy medal
 Inteligentne materiały kompozytowe na
czujniki pomieszczeń (Politechnika Śląska) - prof. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, dr inż. Anna E. Tomiczek – brązowy medal
 Sposób łączenia elementów o cylindrycznym
zarysie ścian zewnętrznych, szczególnie
rur (Instytut Obróbki Plastycznej) mgr inż. Jan Wiśniewski, mgr inż.
Tadeusz Drenger – brązowy medal
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 Zestaw maszyn do przecinania ości
w produktach z karpi (Morski Instytut
Rybacki) – dr hab. inż. Andrzej
Dowgiałło, Mariusz Kosmowski,
Michał Sikora – srebrny medal
 Mały Robot do rozpoznania (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) - mgr inż. Tomasz Krakówka, mgr inż. Sławomir Kapelko, mgr inż. Mariusz Kozak –
srebrny medal
 Nowe organiczne kompleksy srebra i boru są przełomem w walce z groźnymi

chorobami u ludzi, zwierząt i roślin
(Jednostka
Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX) - Stanisław Szczepaniak, Elwira Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Monika Szczepaniak, Dominika Szczepaniak,
Aneta Zalewska – złoty medal
 Króciec procesu RH (Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE) - Zbigniew
Czapka – brązowy medal

W dniach od 27.09.2012r. do 29.09.2012r.
w Sewastopolu odbyła się VIII wystawa
NEW TIME na której byliśmy jednym
z największych wystawców, zaprezentowaliśmy kilkadziesiąt projektów z których
aż 37 zostało nagrodzonych w tym:
 18 projektów złotymi medalami,
 18 projektów srebrnymi medalami,
 1 projekt został nagrodzony brązowym medalem.
W wystawie uczestniczyły reprezentacje
z kilkudziesięciu państw w tym bardzo
liczna reprezentacja wystawców z praktycznie wszystkich krajów wchodzących
w skład byłego ZSRR. Dla naszej delegacji
tegoroczna wystawa miała szczególny charakter gdyż oprócz w/w dorobku medalowego oraz szeregu nagród specjalnych
przyznanych przez przedstawicieli poszczególnych państw przywieźliśmy jeszcze dwa niezwykle cenne trofea. Podczas

ceremonii uroczystego otwarcia wystawy
prezes Ukraińskiej Akademii Nauk prof.
Oleksyi Onipko w dowód uznania dla dorobku naukowego oraz prowadzonej
współpracy z jednostkami naukowymi na
Ukrainie wręczył dr hab. inż. Michałowi
Szocie oraz prof. dr hab. inż. Józefowi
Dziopakowi nominacje na pełnych członków Ukraińskiej Akademii Nauk.
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Michał Szota

Uroczystość wręczenia nominacji na członków
Ukraińskiej Akademii Nauk

Nadmienić należy, że w uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu
Generalnego RP w Sewastopolu, władz
IFIA z prezydentem Andresem Vedresem
na czele oraz przedstawiciele lokalnych
władz państwowych.
Z uwagi na bardzo szerokie spectrum
prezentowanych rozwiązań nasze stoisko
cieszyło się dużym zainteresowaniem
przede wszystkim ze strony licznie uczestniczących „lokalnych” twórców którzy
starali się podpatrywać prezentowane
rozwiązania porównując je z własnymi,
szukając jednocześnie pomysłów na ich
ulepszenie. Prezentację rozwiązań na stoisku SPWiR wspomagali przedstawiciele
Konsulatu Generalnego RP w Sewastopola.
Na zaproszenie konsula cała nasza delegacja odwiedziła konsulat gdzie mieliśmy
okazję zobaczyć „od kuchni” na czym polega praca tej placówki, zapoznać się personelem oraz uzyskać informacje dotyczące społeczności polskiej na tym terenie. Ze
swojej strony przedstawiliśmy konsulowi
szereg informacji dotyczących zarówno
naszego stowarzyszenia, zakresu naszej
działalności oraz informacji o naszych wystawcach i prezentowanych na wystawie
projektach.

Wizyta delegacji SPWiR w konsulacie Polskim
w Sewastopolu

Wystawa NEW TIME ma niewątpliwie
swój specyficzny charakter. Jak już wspomniałem oprócz przedstawicieli międzynarodowej grupy wystawców, spotykają-

cych się cyklicznie na wielu światowych
wystawach udział brały również delegacje
z wielu krajów oraz regionów wchodzących w skład byłego ZSRR dla których
udział w tego typu imprezie jest niewątpliwą szansą na promocję rodzimej myśli
technicznej jak i stwarza możliwości do
nawiązania bliższych kontaktów międzynarodowych. Wiele z prezentowanych
przez tych wystawców rozwiązań to projekty, które pomimo niekiedy bardzo siermiężnego wykonania mają jedną wspólną
bardzo istotną cechę – działają i znajdują
praktyczne zastosowanie. W takich przypadkach można na żywo zaobserwować
determinację twórców którzy w wielu
przypadkach pozbawieni finansowego
wsparcia sami realizują swoje projekty
prezentując je nieomal „z marszu”. Wśród
wielu przedstawicieli zagranicznych delegacji, którzy odwiedzali ich stoiska widać
było autentyczne zdziwienie kiedy oglądali prezentowane rozwiązania z których
wiele do złudzenia przypominało te znane
nam z dobranocek o „Pomysłowym Dobromirze”. Na drugim biegunie zaś znajdowali się twórcy reprezentujący hermetyczny do niedawna przemysł zbrojeniowy
byłego ZSRR, którzy starają się wykorzystać posiadany potencjał na potrzeby cywilnej, komercyjnej produkcji prezentując
projekty i gotowe rozwiązania na najwyższym światowym poziomie. Dlatego
tym bardziej cieszą nas wyróżnienia jakimi
zostali uhonorowani nasi twórcy gdyż na
tle możliwości jakimi dysponują tamtejsze
firmy (które z naszych przedsiębiorstw lub
uczelni ma swój reaktor jądrowy) można
jednoznacznie stwierdzić, że możemy być
dumni prezentując polską myśl techniczną.
Zwieńczeniem naszego uczestnictwa
w wystawie było podpisanie przez prezesa
SPWiR Michała Szotę oraz prezesa Ukraińskiej Organizacji Wynalazczej NEW
TIME umowy o wzajemnej współpracy.
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Prezes KR SPWiR dr hab. inż. Michał Szota podpisuje umowę o wzajemnej współpracy z Ukraińską
Organizacją Wynalazczą NEW TIME

Wyniki medalowe NEW TIME
Sewastopol 2012:
 Sposób wytwarzania kompozycji drzewnopolimerowej (Politechnika Lubelska) dr inż. Tomasz Jachowicz, Politechnika Lubelska, Ing. Ľud-mila
Dulebová,
Ph.
D,
Techni-cka
Univerzita w Kosicach, K.т.н.
Володимир Красінський, асистент кафедри, Національний
університет „Львівська політехніка” – złoty medal
 Innowacyjna metoda modelowania i estymacji parametrów pewnej klasy obiektów
nieliniowych (Politechnika Opolska) –
prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec,
prof.
dr
hab.
inż.
Marian
Łukaniszyn, prof. dr hab. inż.
Ryszard Rojek, mgr inż. Marian
Saładziak, Josef Matuchok – złoty
medal
 Zniornik retencyjny z systemem grawitacyjnego
płukania
(Politechnika
Rzeszowska) – mgr inż. Kamil
Pochwat, prof. dr hab. Inż. Józef
Dziopak – złoty medal
 Przelew
modułowy
(Politechnika
Rzeszowska) – mgr inż. Kamil
Pochwat, prof. dr hab. Inż. Józef
Dziopak – srebrny medal
22

 Odwodnieniowy
wpust
separacyjny
(Politechnika Rzeszowska) – prof. dr
hab. inż. Daniel Słyś, prof. dr hab. inż.
Elena Neverova-Dziopak – złoty
medal
 Retencyjny kanał ściekowy (Polite-chnika
Rzeszowska) – prof. dr hab. inż.
Daniel Słyś, prof. dr hab. inż. Józef
Dziopak – srebrny medal
 Urządzenie do oczyszczania wód odpadowych (Politechnika Rzeszo-wska) –
mgr inż. Agnieszka Stec, prof. dr hab.
inż. Józef Dziopak, prof. dr hab. inż.
Daniel Słyś – srebrny medal
 Gradientowe materiały narzędziowe wytwarzane metodą formowania bezciśnieniowego
proszku (Polite-chnika Śląska) – dr inż.
Grzegorz Matula, dr inż. Klaudiusz
Gołombek, prof. dr hab. inż. Leszek
A. Dobrzański – złoty medal
 Nanostrukturalny materiał kompozy-towy o
osnowie stopu aluminium wzmacniany
nanorurkami haloizyto-wymi (Politechnika Śląska) – prof. dr hab. inż.
Leszek A. Dobrzeński, mgr inż. Błażej
Tomiczek, dr inż. Marcin Adamiak, dr
inż. Józef Sołtys, dr inż. Grzegorz
Matula – złoty medal
 Drenaż
przyskarpowy
(Politechnika
Opolska) – prof. dr hab. inż. Andrzej
Gawdzik, prof. dr hab. inż. Krzysztof
Latawiec, mgr inż. Marian Saładziak,
mgr Krzysztof Ważny – srebrny medal
 Przesiewacz-klasyfikator RP PAT-P-191474
(Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy) – prof. dr hab. inż. Wojciech
Weiner, prof. dr hab. inż. Wojciech
Korpal,
dr
hab.
inż.
Marek
Domoradzki – brązowy medal
 Skaryfikator RP PAT P-387615 (Uniwersytet Technologiczno-Przy-rodniczy) –
prof. dr hab. inż. Wojciech Weiner,
prof. dr hab. inż. Wojciech Korpal, dr
hab. inż. Marek Domoradzki – srebrny
medal
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 Technologia przesiewowej obróbki nasion
(Uniwersytet
TechnologicznoPrzyrodniczy) – prof. dr hab. inż.
Wojciech Weiner, prof. dr hab. inż.
Wojciech Korpal, dr hab. inż.
Marek Domoradzki – złoty medal
 System
rozpoznawania
obrazów
wiroprądowych (Akadmia GórniczoHutnicza) – prof. dr hab. Janusz
Gajda, dr inż. Tadeusz Żegleń, dr
hab. inż. Ryszard Sroka, dr inż.
Marek Stencel, dr inż. Piotr
Brunos, dr inż. Andrzej Skalski,
mgr inż. Zbigniew Marszałek –
srebrny medal
 Wagon kolejowy z obrotową platformą
ładunkową (Wojskowa Akademia
Techniczna) – prof. dr hab. inż.
Tadeusz
Niezgoda,
dr
hab.
Wiesław Barnat, dr inż. Wiesław
Krasoń, dr inż. Roman Gieleta, dr
inż. Paweł Dziewulski, dr inż.
Grzegorz Sławiński – złoty medal
 Paneł Energochłonny poprawiający
bezpieczeństwo bierne uczestników
zdarzenia
drogowego
(Wojskowa
Akademia Techniczna) – prof. dr
hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr
hab. Wiesław Barnat, dr inż.
Wiesław Krasoń, dr inż. Roman
Gieleta, dr inż. Paweł Dziewulski –
srebrny medal
 Lekki pancerz prętowy do ochrony przed
pociskami i głowicami typu RPG
(Wojskowa Akademia Techniczna) prof. dr hab. inż. Tadeusz
Niezgoda, dr hab. Wiesław Barnat,
dr inż. Robert Panowicz, mgr inż.
Kamil Sybilski – srebrny medal
 Uniwersalny panel ochronny poprawiający
bezpieczeństwo
ludzi
w pojazdach specjalnych i infrastrukture poprzez absorpcję energii
wybuchu (Wojskowa Akademia
Techniczna) - prof. dr hab. inż.
Tadeusz
Niezgoda,
dr
hab.
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Wiesław Barnat, dr inż. Robert
Panowicz – złoty medal
Pijazd specjalny Shiba z georadarem do
wykrywania i neutralizacji zagrożeń
IED (Wojskowa Akademia Techniczna) - prof. dr hab. inż. Tadeusz
Niezgoda, dr hab. Wiesław Barnat,
dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr
inż. Tomasz Wróbel – złoty medal
Prozdrowotna kawa zbożowa z dodatkiem ziół (Instytut Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczgo) –
inż. Eugenisz Korbas, dr inż.
Elżbieta Wojtowicz, prof. dr inż.
Marian
Remiszewski,
Irena
Jóźwiak, Henryk Hoppel, Leszek
Dudarski, Piotr Bodył – złoty medal
Ceramiczne
materiały
cierne
do
hamulców
lotniczych
(Instytut
Ceramiki i Materiałów Budowlanych) – prof. dr hab. inż. Adam
Witek, dr inż. Artur Oziębło, dr
inż. Zbigniew Wołejsza, dr inż.
Rafał Kajka – złoty medal
Cement i implanty szkło-jonomerowe do
stosowania w ortochirurgii (Instytut
Ceramiki i Materiałów Budowlanych) – prof. dr hab. n. Med.
Henryk Skarżyński, mgr inż.
Joanna Karaś, dr inż. Tadeusz
Floriańczyk – złoty medal
Agrospieki – ceramizowane kompozyty
nawozowe (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) – dr Barbara
Lipowska, dr inż. Zofia Puff, prof.
dr hab. Ryszard Sałaciński, mgr
inż. Jerzy Witek – srebrny medal
Wykorzystanie popiołów lotnych nowej
generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (Instytut
Ceramiki i Materiałów Budowlanych) – prof. dr inż. Genowefa
Zapotoczna-Sytek,
dr
inż.
Katarzyna Łaskawiec, prof. dr hab.
inż. Jan Małolepszy – srebrny medal

 Farby bezołowiowe do zdobienia szkła
i ceramiki
(Instytut
Ceramiki
i Materiałów Budowlanych) – dr
inż. Danuta Chemielwska, dr
Stanisław Traczyk, mgr inż.
Barbara Synowiec, mgr inż.
Małgorzaa Marecka, mgr inż. Anna
Kraś – srebrny medal
 Sposób nanoszenia nanostrukturalnych,
refleksyjnych,
barwnych
i/lub
neutralnych powłok na szkło użytkowe
i urządzenie dla realizacji sposobu
(Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych) – dr inż. Elżbieta
Żelazowska,
dr
inż.
Paweł
Pichniarczyk, mgr inż. Józef
Zawiła, mgr inż. Sebastian Sacha –
srebrny medal
 Wewnętrzna trwała ochrona betonu na
korozję siarczanową (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowla-nych) –
prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski, dr inż. Henryk Szeląg –
srebrny medal
 Ciągnik
akumuatorowy
GAD-1
(Instytut
Techniki
Górniczej
KOMAG) – dr inż. Andrzej Drwięga, mgr inż. Zdzisław Budzyński,
mgr inż. Dariusz Czerniak, mgr
inż. Bartosz Polnik – złoty medal
 Modyfikator
żelu
krzemianowego
(Instytut Nafty i Gazu) – Renata
Cicha-Szot, Sławomir Falkowicz –
srebrny medal
 Kompozycja do usuwania osadów
filtracyjnych ze ścian otworu wiertniczego (Instytut Nafty i Gazu) –
Grzegorz Zima, Sławomir Błaż,
Małgorzata
Uliasz,
Bartłomiej
Jasiński, Danuta Kinel, Grzegorz
Szubra – srebrny medal
 Mikroemulsja woskowa oraz sposób
wytwarzania mikroemulcji woskowej
(Instytut Nafty i Gazu) – Anna












Duda, Jan Lubowicz, Iwona Skręt,
Elżbieta
Szałkowska,
Tomasz
Łaczek, Martynika Pałuczowska,
Tomasz Glanowski – srebrny medal
Sposób otrzymywania biokomponentu
oleju napędowego oraz paliwo do silników wysokopręznych zawierających ten
biokomponent (Instytut Nafty i Gazu)
– Łukasz Jęczmionek – złoty medal
Odgławiarka ryb karpiowatych cięciem
około oskrzelowym (Morski Instytut
Rybacki PIB) – prof. dr hab, inż.
Andrzej
Dowgiałło,
dr
inż.
Mariusz Kosmowski, prof. dr hab.
inż. Jarosław Diakun, mgr inż.
Michał Sikora – złoty medal
PIAP GRYF (Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów) – mgr inż.
Sławomir Kapelko, mgr inż. Paweł
Korba, mgr inż. Tomasz Krakówka, mgr inż. Stanisław Nycz,
mgr inż. Maciej Wojtowicz, mgr
inż. Mariusz Zboiński – złoty medal
Zmodernizowany przenośny inspekt –
Szymon Bartusz, Joachim Bartusz –
srebrny medal
Liniowy silnik ciągłej pracy – Wacław
Bujalski – srebrny medal
Prefabrykowane sklepienie monolitycznej
dla łukowych pieców elektrycznych wyposażone w układ chłodzenia wodnego
(Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A.) – mgr inż, Zbigniew Czapka, mgr inż. Cezary Piwek, mgr
inż. Lech Muchowicz – złoty medal
Piotr Michniowski
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W dniach 16 – 19 października 2012 roku po raz kolejny, tym razem w pięknej
klasycystycznej Auli Głównej Politechniki
Warszawskiej, Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów wraz
z Urzędem Patentowym RP oraz Politechniką Warszawską zorganizowali wystawę
wynalazków i rozwiązań innowacyjnych,
którą swym honorowym patronatem objął
sam Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Ceremonię otwarcia wystawy prowadził Prezes SPWiR, a uświetniły ją wystąpienia współorganizatorów i znakomitych
gości między innymi Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. dr
hab. inż. Stanisława Wincenciaka, Prezesa
Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jacka
Gulińskiego, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki Jerzego Majchrzaka, a także Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – Posła Wincentego Elsnera.

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dr Alicja Adamczak przemawia do zgromadzonych gości

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Olgierd Dziekoński w mowie otwierającej IWIS
2012

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jacek Guliński wita zgromadzonych gości
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Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w
Ministerstwie Gospodarki Jerzy Majchrzak

W swoich wystąpieniach wszyscy zgodnie
podkreślali znaczącą rolę wynalazcy
w krajowej gospodarce oraz to, że innowacje są niezbędnym warunkiem przetrwania
firmy w zmieniającym się otoczeniu, toteż
aby przedsiębiorstwo mogło w takich warunkach funkcjonować, musi się rozwijać
m.in. poprzez kreowanie i wdrażanie różnego rodzaju innowacji zapewniających
wyższą efektywność i lepszą pozycję na
rynku. Przedsiębiorstwa, w których świadomość znaczenia innowacji i ochrony
własności intelektualnej jest na odpowiednio wysokim poziomie, i które starają się
profesjonalnie zarządzać potencjałem intelektualnym pozostającym w ich dyspozycji
zwiększają znacznie swoje szanse na odniesienie sukcesu rynkowego. Nie jest zatem odkrywczym stwierdzenie, że warto
odważnie inwestować w innowacje, co
w dłuższej perspektywie czasowej w zdecydowanej większości przynosi oczekiwane efekty.
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Problematyka przedstawiona przez
Szacownych Gości została podkreślona
w wykładzie prof. Stanisława Sołtysińskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich
prawników przełomu XX i XXI w., współtwórca kodeksu spółek handlowych prawnego fundamentu gospodarki rynkowej w Polsce, który przedstawił zebranym wykładem nt. „Znaczenie własności
przemysłowej w gospodarce opartej na
wiedzy”. Ugruntowana w doktrynie i doświadczeniu wiedza w połączeniu z atrakcyjną formą przekazu wzbudziła wśród
przybyłych ogromne zainteresowanie,
czego dowodem był szmerek uznania unoszący się po auli.

Prof. Stanisław Sołtysiński podczas inauguracyjnego wykładu pt. „Znaczenie własności przemysłowej w gospodarce opartej na wiedzy”

Po oficjalnej części uroczystości otwarcia wystawy IWIS 2012, która miała miejsce w małej auli Politechniki Warszawskiej
dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.
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Zaproszeni gości po uroczystym przecięciu wstęgi i oficjalnym otwarciu wystawy IWIS 2012

W tym roku Warszawa gościła przedstawicieli myśli technicznej z różnych,
w tym bardzo odległych od Polski, stron
świata. Organizatorzy imprezy mieli zaszczyt gościć delegacje reprezentujące
Tajwan (najliczniejsza grupa wystawców),
Koreę Południową, Hongkong, Arabię
Saudyjską, Kanadę, Węgry, Belgię, Rosję,
Ukrainę, Mołdawię i Rumunię.

Zdjęcie z członkami delegacji z Tajwanu
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W tym miejscu należy zauważyć pomimo, iż większość polskich uczestników
wystawy reprezentowało instytuty naukowo-badawcze i uczelnie wyższe, to nie
zabrakło, również rozwiązań z różnych
gałęzi przemysłu jak i wynalazków twórców indywidualnych. Na szczególną uwagę zasługuje „powiew młodości”, jaki dało
się odczuć w czasie naszej imprezy a to za
sprawą wielu uczestników będących
uczniami szkół podstawowych i średnich.
Optymizmem napawa fakt, że w sumie
zaprezentowano ponad 300 rozwiązań
w 20 kategoriach tematycznych.
Międzynarodowe Jury Wystawy pod
przewodnictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka – Rektora Politechniki
Świętokrzyskiej dokonało oceny zaprezentowanych prac. I tutaj kolejne pozytywne
zaskoczenie. Jury miało ogromny problem
z wyłonieniem najlepszych rozwiązań, ale

trudności te nie wynikały z miałkości
przedstawionych rozwiązań, a wręcz przeciwnie - projekty były nadzwyczaj interesujące, charakteryzowały się niezwykle
wysokim poziomem technicznym oraz
wiele z nich posiadało ochronę patentową
zarówno w kraju, jak i za granicą. Większość wynalazków została już sukcesem
zastosowana w produkcji i przynosi konkretny efekt ekonomiczny. Nie do przecenienia jest również fakt, że obok wpływu
na ekonomię, oceniane rozwiązania przyczyniły się już znacząco i będą się przyczyniać nadal do poprawy postaci ochrony
zdrowia lub życia ludzi oraz zwierząt.
Jury mając na względzie bardzo wysoką
wartość niektórych prezentowanych wynalazków postanowiła uhonorować ich autorów Złotymi Medalami z Wyróżnieniem
oraz nagrodami specjalnymi. W grupie
nagrodzonych wynalazców, znaleźli się
między innymi twórcy wynalazku pt.:
„Wodorozpuszczalne, stabilne kompleksy
złota (III), sposób otrzymywania wodo
rozpuszczalnych, stabilnych kompleksów
złota (III) i ich zastosowanie” (rodzinne
przedsięwzięcie Państwa Szczepaniaków:
Stanisława, Remigiusza, Elwiry, Dominiki
i Moniki – Firma INWEX z Kielc). Twórcy
tego projektu otrzymali również Grand
Prix przyznane przez Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców oraz wyróżnienie
SPWiR za najlepsze rozwiązanie krajowe gustowną statuetkę, w postaci sowy w birecie.
Wysoki poziom proponowanych rozwiązań znalazł uznanie nie tylko w oczach
Międzynarodowego Jury. Wiele rozwiązań
zostało nagrodzonych również licznymi
nagrodami specjalnymi ufundowanymi
przez Urząd Patentowy RP oraz organizację i stowarzyszenia zagraniczne.

Stanisław Szczepaniak uznany polski wynalazca
odbiera kolejne trofeum z rąk Przewodniczącego
Jury oraz Prezesa KR SPWiR

Prof. Punk Ling Huang z Tajwanu uhonorował twórców projektów: „Nanoproszki
krzemionkowe o zwiększonej odporności
na działanie mikroorganizmów, zwłaszcza
do kompozytów polimerowych” z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie
i „Biokompatybilny materiał kompozytowy o osnowie polimerowej na wewnątrzustrojową protezę przełyku o specyficznych
własnościach użytkowych” z Politechniki
Śląskiej w Gliwicach oraz twórców dwóch
projektów z Arabii Saudyjskiej;
Prof. Ahmet Alkazi Al Gamdi z Arabii
Saudyjskiej docenił projekty: „Nowe włókiennicze materiały barierowe chro-niące
przed polem elektromagnetycznym (PEM)
i z Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
i „Wysokomanganowe stale austenityczne
o dużym zapasie energii odkształcenia plastycznego dla motoryzacji” z Politechniki
Śląskiej w Gliwicach oraz projekt z Korei
Południowej;
Prof. Aleksandr Karpin z Ukrainy wręczył nagrody za projekty: „Innowacyjne
fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji
kationowej monomerów” z Politechniki
Krakowskiej w Krakowie, „Przekształtniki
tranzystorowe AC/DC do zasilania urządzeń galwanizacyjnych na prąd do 10 kA”
z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
oraz „SENSE - mobilny system wykrywa31

nia i powiadamiania o atakach epilepsji”
z Wojskowej
Akademii
Technicznej
w Warszawie, a także Korei Południowej
i Mołdawii;
Prof. Soung-Mo Hong z Korei Południowej obdarzył nagrodami twórców projektów: ”Ceramiczne materiały amorficznokrystaliczne otrzymane na bazie surowców
odpadowych” z Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, „Przekształtniki
tranzystorowe AC/DC do zasilania urządzeń galwanizacyjnych na prąd do 10 kA”
z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie,
„Modyfikator smarności paliw” z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz
z Tajwanu i Mołdawii; Mr Andres Wedres
uhonorował Złotymi Medalami IFIA twórców wynalazku: „Biokompatybilny materiał kompozytowy o osnowie polimerowej
na wewnątrz-ustrojową protezę przełykuo specyficznych własnościach użytkowych” z Politechniki Śląskiej w Gliwicach
oraz twórców z Mołdawii, Tajwanu i Korei
Południowej.
Po wręczeniu nagród regulaminowych
i wyróżnień specjalnych nadszedł moment
szczególny. W atmosferze należnej podniosłości wręczono wybranym twórcom
odznaczenia i ordery przyznane przez, nie
tylko krajowe, szacowne gremia.
Andres Wedres, Prezes (IFIA) uhonorował dra hab. inż. Michała Szotę Krzyżem
Kawalerskim IFIA przyznanym przez Kapitułę Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych. Należy zauważyć,
że osoba uhonorowanego, postrzegana
przez pryzmat jego dotychczasowych
osiągnięć naukowych, wzbudziła u zebranych powszechne uznanie a fakt jego, tak
szczególnego wyróżnienia, został nagrodzony rzęsistymi brawami.

Andres Wedres, Prezes (IFIA) wręcza Krzyż
Kawalerski IFIA naszemu Prezesowi
dr. hab. inż. Michałowi Szocie

Kolejnymi wyróżnionymi w tak szczególny sposób byli nasi wybitni twórcy oraz
osoby czynnie wspierające ruch wynalazczy w Polsce. W uznaniu zasług dla rozwoju myśli technicznej wyróżnionych
udekorowano wysokimi odznaczeniami
przyznanymi przez Kapitułę Belgijską.
Dekoracji dokonała Przewodnicząca Belgian Chember of Inventors Pani Marii
Chang Leng, której obecność wśród gości
honorowych z pewnością podniosła prestiż naszej imprezy.
Podniosłym punktem tej uroczystości
była informacja przekazana przez Prezesa
SPWiR kol. Michała Szotę informująca, iż
Word Intellectual Property Organization
doceniła dorobek wynalazczy i całokształt
pracy naukowej prof. dr inż. Leopolda Jeziorskiego przyznając mu złoty medal
WIPO.

Medal WIPO
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Następnie miał miejsce moment kulminacyjny Wystawy, na który wszyscy,
a w szczególności twórcy, czekali. Emocje
sięgnęły zenitu gdy Jury ogłosiło laureata
nagrody Grand Prix. W roku bieżącym
zwycięzcą intelektualnych zmagań, swoistym primus inter pares, został Tajwan.
Triumfatorzy, dzierżąc palmę pierwszeństwa, z dumą w oczach, a jednocześnie, jak
na mieszkańców dalekiego wschodu przystało, oszczędnie w emocjach, rozdzielali
wśród zebranych uśmiechy szczęścia.

Przewodniczący delegacji z Tajwanu Wu, ChihYao odbiera Grand Prix wystawy IWIS 2012

Podsumowując tę jakże udaną imprezę
nie sposób pominąć naszych mecenasów.
Tak udanemu przedsięwzięciu patronatu
strategicznego udzielili Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki, a patronatu merytorycznego nie odmówili Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców,
Naczelna Organizacja Techniki, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Rada
Główna Instytutów Badawczych, Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu- Innowacja, a także Kobieca Sieć Aniołów
Biznesu. Oprawę medialną zapewnili między innymi: TV Orion, Polskie RadioCzwórka, Polish Market, Magazyn Gospodarczy Fakty oraz Perspektywy.pl.. Należy
z całą mocą podkreślić, że środki masowego przekazu dobitnie przyczyniły się do

tego, że wystawa znalazła aż tylu odbiorców. Tłumy zwiedzających, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, w tym
akademickiej, które z wypiekami na twarzy wizytowały poszczególne stoiska
i przysłuchiwały się objaśnieniom twórców
świadczą o ogromnym zainteresowaniu
postępem technicznym, ukierunkowanym
dla człowieka. Bo to człowiek jest wartością najwyższą, a dbałość jaką o jego dobro
wykazują twórcy, których tylko niewielka
część mogła zaprezentować się na naszej
wystawie, zasługuje na najwyższe uznanie,
co zresztą znajdowało odzwierciedlenie w
wyrażanych na gorąco komentarzach
zwiedzających. Należy pochylić czoła
przed mediami, które spełniając swoją misję społeczną zechciały przyczynić się do
popularyzacji wynalazczości i innowacyjności w polskim społeczeństwie. Swoją
aktywną i profesjonalną postawą sprawiły,
że dla wielu ludzi słowo „wynalazek” nie
kojarzy się już tylko z kołem lub maszyną
parową Jamesa Watta.
Pomimo, że dla wielu postronnych obserwatorów najbardziej atrakcyjną częścią
Wystawy IWIS 2012 była sama prezentacja
rozwiązań oraz praktycznych efektów myśli twórczej, nie można w żadnej mierze
zapomnieć, że wystawie towarzyszyło
Seminarium Urzędu Patentowego RP
obejmujące cały cykl prelekcji, wykładów
i referatów. Ich merytoryczna zawartość
i łatwo przyswajalna forma przekazu
sprawiały, że cieszyły się często zainteresowaniem odbiorców nie mniejszym niż
intrygujące wizualnie prezentacje wynalazków i odkryć innowacyjnych. Podzielony na trzy panele tematyczne: „Ochrona
własności przemysłowej”, „Informacja patentowa” oraz „Prawa autorskie”. Seminarium cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że mała aula Politechniki Warszawskiej ni e mogła pomieścić wszystkich
chętnych, a prezentowane wykłady znalazły wielu słuchaczy, to nie tylko wśród
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przedstawicieli wynalazców, ale również
wśród osób nie związanych bezpośrednio
z tym środowiskiem, czyniąc formułę IWIS
2012 jeszcze bardziej interesującą.

Gratulując wysokiego poziomu nie tylko uhonorowanym wyróżnieniami, ale
wszystkim uczestnikom Wystawy, dziękujemy. Do zobaczenia za rok.
Danuta Kieljan

W dniach 20-23 września w Taipei
World Trade Center (Tajwan) odbyła się
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków
oraz Targi Technomart.

Taipei World Trade Center (http://sinotour.com)

Polska była reprezentowana przez pięcioosobową delegację w skład której
wchodziło czterech przedstawicieli SPWiR
(w tym Prezes KR SPWiR dr hab. inż. Michał Szota, Sekretarz Generalny KR SPWiR
dr hab. Marcin Nabiałek, dyrektor biura
KR SPWiR mgr Agnieszka Mikołajska,
członek Głównej Komisji Rewizyjnej
SPWiR dr Marcin Dośpiał oraz Rafał Lewandowski Prezes Oczyszczalni Ścieków
„WARTA SA” w Częstochowie).
Działania mające na celu promocję polskiej myśli techniczne na Tajwanie, były
czynnie wspierane przez pracowników
Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpei (Ambasadora Marka Wejtko, Konsula
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Wojciecha Bartuziego, Sylvi Chiu, Witolda
Chudego oraz Wojciecha Kusaka).

Delegacja Polska wraz z przedstawicielami Warszawskiego B.H. (od lewej dr hab. M. Nabiałek
Sekretarz Generalny KR SPWiR, dr M. Dośpiał,
A. Mikołajska dyr. Biura KR SPWiR, W. Chudy
Ekspert ds. Konsularnych oraz Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej WBH, R. Lewandowski Prezes Oczyszczalni Ścieków „WARTA SA” w Częstochowie, dr hab. inż. M. Szota Prezes KR SPWiR,
W. Kusak pracownik WBH)

Na wystawie INST 2012 delegaci z Polski przedstawili łącznie 36 innowacyjnych
projektów i wynalazków.

Medale INST 2012 (http://www.sgsp.edu.pl)
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była możliwość zapoznania się z folderami, w których opisana została Polska (oryginalne potrawy, zwyczaje kultura,
wszystko co w skrócie kojarzy z naszym
krajem).

Dr Marcin Dośpiał prezentuje rozwiązania twórców z Polski przed członkami międzynarodowego
jury

Stoisko polskie, zaprojektowane i zbudowane przez pracowników Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpei prezentowało się imponująco na tle innych
stanowisk. W czasie trwania wystawy gościł na naszym stoisku dyrektor Warszawskiego Biura Handlowego Pan Marek
Wejtko, który prowadził z nami długą
bardzo interesująca dyskusję na temat polskiej wynalazczości oraz postrzegania jej
na arenie międzynarodowej.

Dyrektor Warszawskiego Biura handlowego
w Tajpej Marek Wejtko z dużym zainteresowaniem
przeglądał ostatni numer naszego Biuletynu
Wynalazcy

Oprawa graficzna stoiska oraz liczne
materiały dostępne dla odwiedzających
zachęcały do zapoznania się z prezentowanymi wynalazkami i rozwiązaniami
racjonalizatorskimi będącymi dziełem polskich twórców. Dla osób licznie odwiedzających polskie stoisko dodatkową atrakcją
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Stanowisko polskie na wystawie INST 2012

Głównymi
organizatorami
targów
Taipei INST 2012 były: Taiwan External
Trade Development Council (TAITRA),
Industrial Technology Research Institute
(ITRI), Taiwan Technology Marketplace
Service Center (TWTM) oraz między innymi Chinese Innovation & Invention Society.
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków oraz Targi Technomart miały na celu
stworzenie platformy do międzynarodowej wymiany własności intelektualnej
i transferu technologii, stymulowanie międzynarodowienia i komercjalizacji własności intelektualnej i innowacyjnych technologii, zademonstrowanie innowacyjnych
technologii przedstawicielom przemysłu
tajwańskiego, rządu i instytucji akademickich, jak również zachęcenie wszystkich do
poznania Tajwanu i nawiązania kontaktów
handlowych.
Osiągnięciu zamierzonych celów miał
pomóc fakt iż patronat nad wystawą objęły
organy władzy państwowej tj. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji,
Krajowa Rada Nauki oraz Rada Rolnictwa.
Wystawa była wspierana również przez

Intellectual Property Office (MOEA), Industrial Development Bureau (MOEA),
Bureau of Energy (MOEA), Bureau of Foreign Trade (MOEA), Department of Industrial Technology (MOEA), Small and Medium Enterprise Administration (MOEA),
Department of Investment Services
(MOEA), State-owned Enterprise Commission (MOEA).
Liczne patronaty oraz wsparcie władz
sprawiły iż w targach udział wzięli przedstawiciele z ponad 70 krajów a prezentowane wynalazki obejrzało ponad kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających.

Jednym z większych osiągnięć naszej
delegacji na wystawie INST 2012 było
podpisanie obustronnej umowy z Chinese
Innovation & Invention Society
W pierwszych dniach wizyty na terenie
wystawy INST odbyło się uroczyste podpisanie umowy z przedstawicielami Chinese Innovation & Invention Society.
Umowa dotyczyła wzajemnej współpracy
i wsparcia wynalazców z Tajwanu, Chin
oraz Polski, została sygnowana przez
dr Wu Kou-Chen Prezydenta The Chinese
Innovation and Invention Society oraz dr
hab. inż. Michała Szotę Prezesa KR SPWiR.

Akt uroczystego podpisania umowy o współpracy miedzy naszym i tajwańskim stowarzyszeniem promującym wynalazki i ich twórców

Skutki podpisania umowy dało się odczuć już w niewielkim odstępie czasu. Na
organizowanej w Polsce wystawie IWIS
2012 pojawiła się bardzo liczna delegacja

CIIS wraz z twórcami prezentującymi swoje wynalazki. Obszerna relacja z tej imprezy została opisana w osobnym artykule
(str. 27).
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Należy również zaznaczyć, że fakt podpisania umowy o wzajemnym wsparciu
i współpracy nie umknął uwadze przedstawicielom władz Tajwanu, które nie pozostały również obojętne na dokonania
Prezesa naszego Stowarzyszenia. Podczas
kolejnej wizyty dra hab. inż. Michała Szoty
na Tajwaie, po wnikliwej analizie jego dorobku naukowego, wynalazczego i działalności na rzecz rozwoju innowacji władze tajwańskie zdecydowały, aby wręczyć
naszemu Prezesowi Tajwański krzyż International Inventor Prize za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Dekoracji dokonał osobiście wiceprezydent
Tajwanu Pana Wu Den-yi, a w uroczystości uczestniczył Ambasador Polski Pan
Marek Wejtko. Pełniejszą relację z wizyty
dr hab. inż. Michała Szoty na Tajwanie
zamieszczono na stronie stowarzyszenia
oraz Przedstawicielstwa Polski na Tajwanie w kolejnym artykule (str. 45).
Wyniki medalowe
Polscy twórcy reprezentowani przez delegację Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów otrzymali następujące nagrody i wyróżnienia:
 Nowa konstrukcja tarczy do obróbki powierzchni mineralnych (Polite-chnika
Częstochowska) – prof. dr hab. Jarosław Rajczyk, dr inż. Zbigniew
Rajczyk, mgr inż. Mariusz Kosiń –
brązowy medal
 Nanomateriały magnetyczne do produkcji wysokotemperaturowych czujników
silników (Politechnika Częstochowska) – dr Marcin Dośpiał, dr hab..
inż. Michał Szota, dr hab. Marcin
Nabiałek, prof. dr hab. inż. Henryk
Dyja, Paweł Pietrusiewicz, Kazimierz Dziliński, Katarzyna Błoch,
Katarzyna Oźga – srebrny medal
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Prezes KR SPWiR dr hab. inż. Michał Szota oraz
dr Marcin Dośpiał ze zdobytymi trofeami za autorskie projekty

 Szybkochłodzące materiały o unikalnych
właściwościach wytwarzane za pomocą
nowatorskiej aparatury (Politechnika
Częstochowska) – dr hab. Marcin
Nabiałek, dr hab. inż. Michał Szota,
dr Marcin Dośpiał, prof. dr hab. inż.
Henryk Dyja, mgr inż. Paweł Pietrusiewicz, mgr inż. Jarosław Jędryka,
dr Katarzyna Błoch, dr Katarzyna
Oźga – złoty medal
 Zastosowanie metody szybkiego chłodze-nia
ciekłego stopu do otrzymywania podłoży
wykorzystywanych do produkcji wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących (Politechnika Częstochowska) –
dr hab. inż. Michał Szota, dr hab.
Marcin Nabiałek, dr Marcin Dośpiał,
prof. dr hab. Inż. Henryk Dyja, mgr
inż. Jarosław Jędryka, dr Katarzyna
Szota – brązowy medal
 Powierzchniowa obróbka przetopieniowa
stopów magnezu za pomocą zmodyfikowanej metody GTAW (Politechnika
Częstochowska) – prof. dr hab. inż.
Józef Iwaszko, dr inż. Krzysztof Kudła, mgr inż. Monika Strzelecka –
brązowy medal
 Nowoczesna nieliniowo-optyczna koherentna metoda lidarowej detekcji zanieczyszczeń w troposferze (Politechnika Częstochowska) – dr Katarzyna Oźga,
prof. dr hab. inż. Iwan Kityk, dr hab.
inż. Andrzej Rusek, dr inż. Artur

Wojciechowski, dr Piotr Rakus, dr
hab. inż. Michał Szota, dr hab. Marcin Nabiałek – brązowy medal

Wartość polskich projektów została doceniona
przez jury, czego efektem są prezentowane medale

 Nowoczesne opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi (Politechnika Krakowska) –
dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr
inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. dr

hab. inż. Zbigniew Wzorek – brązowy medal
 Innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do
polimeryzacji kationowej monomerów
(Politechnika Krakowska) – mgr
inż. Joanna Ortyl – srebrny medal
 Zintegrowana platforma do automatycznego
pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach (Politechnika Łódzka) – dr
inż. Rafał Andrzej Wojciechowski,
dr inż. Marcin Bąkała, dr inż. Adam
Rylski, prof. dr hab. inż. Dominik
Jan Sankowski – złoty medal
 Wysokomanganowe stale o dużym zapasie plastyczności dla motoryzacji (Politechnika Śląska) – prof. dr hab. inż.
Leszek A. Dobrzański, dr inż. Wojciech Borek – brązowy medal

Delegaci SPWiR odbierają medale wystawy INST 2012 w imieniu polskich twórców
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 Magnestostrykcyjne materiały kompozytowe jako elementy inteligentnych aktuatorów i sensorów (Politechnika Śląska) – prof. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, Anna. E. Tomiczek –
srebrne medal
 Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie stopów aluminium
wzmacniany nanorurkami haloizytowymi oraz sposób jego wytwarzania
(Politechnika Śląska) – prof. dr hab.
inż. Leszek A. Dobrzański, mgr
inż. Błażej Tomiczek, dr inż. Marcin Adamiak, dr inż. Józef Sołtys,
dr inż. Grzegorz Matula – brązowy
medal
 Niekonwencjonalna forma wytryskowa
otrzymywania wysoko wzmocnionych
nanokompozytów polimerowych o kontrolowanej wielowarstwowej strukturze
(Politechnika Śląska) – prof. dr hab.
inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż.
Marcin Bilewicz – brązowy medal
 Biokompatybilny materiał kompozytowy
o osnowie polimerowej na wewnątrzustrojową protezę przełyku (Politechnika Śląska) – dr inż. Agnieszka J.
Nowak, prof. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, prof. dr hab. n. med.
Paweł Lampe, prof. dr hab. inż.
Andrzej Pusz – złoty medal
 System rozpoznawania obrazów wiroprądowych (Akademia GórniczoHutnicza) – prof. dr hab. inż. Janusz Gajda, dr inż. Tadeusz Żegleń, dr hab. inż. Ryszard Sroka, dr
inż. Marek Stencel, dr nż. Piotr
Brunos, dr inż. Andrzej Skalski, dr
inż. Piotr Piwowar, mgr inż. Zbigniew Marszałek – srebrny medal
 Konstrukcyjne materiały wielowarstwowe polimerowo-elastromowe (Instytut
Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników) – prof. dr hab.
inż. Maria Rajkiewicz – brązowy
medal
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 Nanomodyfikowalne włókna fotokatalizczne do ochrony przed środowiskowym
dymem tytoniowym (Instytut Włókiennictwa) – Małgorzata Cieślak,
Hubert Schmidt – brązowy medal
 Mały robot do rozpoznania (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) – mgr inż. Łukasz Dudek, mgr inż. Tomasz Krakówka,
mgr inż. Sławomir Kapelko, mgr
inż. Paweł Korba, mgr inż. Stanisław Nycz, mgr inż. Maciej Wojtowicz – brązowy medal
 TRM – Taktyczny Robot Miotany
(Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów PIAP) – mgr inż. Rafał
Czupryniak, mgr inż. Adam Aftyka, mgr inż. Łukasz Dudek, mgr
inż. Konrad Bożek, mgr inż. Sławomir Kapelko – złoty medal
 Nowe organiczne kompleksy srebra i boru są przełomem w walce z groźnymi
chorobami u ludzi i zwierząt (Jednostka
Innowacyjno
Wdrożeniowa
INWEX) – Stanisław Szczepaniak,
Remigiusz Szczepaniak, Elwira
Szczepaniak, Dominika Szczepaniak, Monika Szczepaniak, Aneta
Zalewska – nagroda Excellence in
Invention & Innovation (wręczona
po raz pierwszy dla twórców z polski)

Dr hab. inż. Michał Szota gratuluje Prezesowi
Oczyszczalni Scieków „WARTA SA” Rafałowi
Lewandowskiemu

 Nowy materiał w technologii budowy
nawierzchni
drogowych
(Oczyszczalnia Ścieków "WARTA"
S.A.) – mgr inż. Rafał Lewandowski, mgr inż. Tadeusz Głowacki,
prof. dr hab. Inż. Jarosław Rajczyk* (Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa) – nagroda Excellence in Invention &
Innovation (wręczona po raz
pierwszy dla twórców z polski)
Stowarzyszenie
Polskich
wynalazców
i Racjonalizatorów ściśle współpracuje z przedstawicielstwem Tajwanu w Polsce oraz Taiwan
External
Trade
Development
Council
(TAITRA). Organizacją, która została założona
w 1970 roku w celu wspierania handlu zagranicznego i jest wiodącą organizacją non-profit
promującą międzynarodowy handel na Tajwanie. Sponsorowana wspólnie przez rząd, związki branżowe, oraz kilka organizacji handlowych, TAITRA asystuje przedsiębiorstwom
i producentom z Tajwanu, wzmacnia ich międzynarodową konkurencyjności między innymi
poprzez promocję ich najnowszych produktów
oraz wspiera w wyzwaniach, które napotykają
na rynkach zagranicznych.
Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej
zapoczątkowało swą działalność w 1995 roku,
znajduje się na 16 piętrze International Trade

Building kompleksu Taiwan World Trade Center. Jego działalność polega na nawiązywaniu i
rozwijaniu współpracy handlowej, wykonywaniu czynności konsularnych oraz rozwoju
współpracy kulturalno-naukowej. Warszawskie
Biuro Handlowe ściśle współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Gospodarczych oraz innymi resortami Tajwanu, jak również z Parlamentem,
władzami miasta Tajpej, uniwersytetami oraz
placówkami naukowymi.
Chinese Innovation & Invention Society organizacją typu non-profi. Podstawowymi celami organizacji jest wspieranie
wynalazców w procesie komercjalizacji ich
osiągnięć, procedurach patentowych oraz
promocji wynalazków twórców z Tajwanu
w kraju i zagranicą. Na uwagę zasługuje
również ścisła współpraca stowarzyszenia
z jednostkami badawczymi oraz uczelniami wyższymi z Tajwanu. Należy również
zaznaczyć że CIIS jest współorganizatorem
cyklicznej konferencji naukowej International Inovation and Invention Conference
w Taipei współorganizowanej z National
Taipei University of Technology.
Marcin Dośpiał, Marcin Nabiałek
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W Korei Południowej na prestiżowej
wystawie „Seul Invention Innovators Fair
SIIF 2012”, która trwała od 28 listopada do
02 grudnia 2012r. rozwiązania polskich
wynalazców zostały ocenione bardzo wysoko. Z prezentowanych przez naszą delegację rozwiązań, Jury wystawy, wyłoniło
i uhonorowało medalami aż 22 wynalazki,
którym przyznało: 7 medali złotych, 7
srebrnych 8 brązowych. Gratulacje!!!

Medale zdobyte prze projekty naszych twórców na
wystawie SIIF 2012

Zwyczajowo szczególnym zainteresowaniem, zarówno wśród wystawców jak
i zwiedzających, cieszyły się wynalazki
„złote”, co oczywiście wcale nie umniejsza
rangi i ponadczasowości pozostałych uhonorowanych projektów:
Metoda wytwarzania lekkich, przeciwzużyciowych stopów aluminium Twórcy: dr inż. Łukasz Kaczmarek, dr inż.
Jacek Sawicki, dr inż. Karol Kyzioł,
mgr inż. Mariusz Stegliński – Politechnika
Łódzka;
Mikroemulsja woskowa na bazie wosków pochodzących z odzysku oraz sposób jej wytwarzania - Twórcy: Halina
Syrek, Jan Lubowicz, Artur Antosz, Anna
Bartyzel, Jacek Kapelak, Urszula GawlakJózefczyk, Wojciech Wilk, Delfina Rogowska, Małgorzata Lachman, Łukasz Jęczmionek, Kamil Berdechowski, Bogusława
Danek - Instytut Nafty i Gazu;

Funkcjonalny materiał narzędziowy
(FTM) na bazie osnowy metalicznej pokrywany nanokrystalicznymi warstwami
wierzchnimi –Twórcy: dr inż. Klaudiusz
Gołombek, dr inż. Jarosław Mikuła, dr inż.
Grzegorz Matula, prof. dr hab. inż. Leszek
A. Dobrzański - Politechnika Śląska;
Rurociąg polowy Ø 150 z samozłączem
kielichowym nowego typu -Twórcy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński,
prof. dr hab. inż. Kazimierz Baczewski,
mgr inż. Roman Szpak, mgr inż. Wiesław
Dziurzyński - Wojskowa Akademia
Techniczna;
SENSE – Mobilny system wykrywania
i alarmowania o atakach epilepsji wykorzystujący elektromiografię powierzchniową - Twórcy: dr inż. Mariusz Chmielewski, mgr inż. Bartłomiej, Wójtowicz,
mgr inż. Witold Matuszewski, Mateusz
Chrustny, Monika Lipińska, mgr inż. Piotr
Stąpor - Wojskowa Akademia Techniczna;
Sposób modyfikowania warstwy
wierzchniej powierzchni roboczych części
maszyn - Twórcy: dr inż. Stanisław Ziułkiewicz, mgr inż. Bohdan Kiryluk - Instytut Obróbki Plastycznej
Wysoki poziom techniczny naszych
projektów zwrócił również uwagę wystawców z innych państw, którzy postanowili wyróżnić niektóre z nich swoimi
nagrodami, i tak: Korea wyróżniła 6 naszych wynalazków, Rosja - 3 wynalazki,
Tajwan - 2, a Egipt i Iran po jednym wynalazku.
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Podczas uroczystej gali, polska delegacja w składzie: dr hab. Marcin Nabiałek,
mgr inż. Danuta Kieljan, dr inż. Marcin
Dośpiał oraz dr inż. Jacek Sawicki, wręczyła, twórcom z Rosji, nagrodę specjalną
SPWiR. Należy podkreślić, że wybór był
bardzo trudny, bo należało go dokonać
spośród kilkuset rozwiązań prezentowanych przez 36 państw.

Prezes Taiwan Invention Association Chen TsungTai wręcza nagrodę specjalną dla naszego twórcy

Na szczególne podkreślenie zasługuje
fakt, że rozwiązanie, którego głównym
autorem był prof. zw. dr hab. inż. Leszek
Adam Dobrzański M. Dr h.c. Prorektor
Politechniki Śląskiej otrzymało jedną
z dwóch głównych nagród organizatora.

Sekretarz Generalny KR SPWiR dr hab. Marcin
Nabiałek wręczą przedstawicielce organizacji
„Russian House for International Scientific and
Technological Cooperation” nagrodę specjalną
SPWiR
Danuta Kieljan

Sekretarz Generalny KR SPWiR dr hab. Marcin
Nabiałek odbiera w imieniu prof. zw. dra hab. inż.
Leszka Adama Dobrzańskiego M.Dr h.c. Prorektora Politechniki Śląskiej jedną z 2 głównych nagród
KIPA
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Podczas pobytu 20-23 września 2012 na
Międzynarodowej Wystawie Wynalazków
oraz Targach Technomart odbyło się uroczyste podpisanie umowy z przedstawicielami Chinese Innovation & Invention Society. Umowa dotyczyła wzajemnej
współpracy i wsparcia wynalazców z Tajwanu, Chin oraz Polski, została sygnowana przez dr Wu Kou-Chen prezydenta The
Chinese Innovation and Invention Society
oraz dr hab. inż. Michała Szotę prezesa
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów.
Jeszcze w tym samym roku Chinese Innovation & Invention Society zwróciło się
z prośbą do prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr
hab. inż. Michała Szoty o przesłanie jego
dorobku naukowego, wynalazczego i organizacyjnego. Dorobek ten został przedstawiony przez CIIS przedstawicielom władz
Tajwanu. Po jego wnikliwej ocenie władze
Tajwanu zdecydowały się wręczyć prezesowi Michałowi Szocie odznaczenie.
W listopadzie 2012 r. dr hab. inż. Michał
Szota otrzymał zaproszenie do Tajpei. 10
grudnia w hotelu Ambasador w Tajpej, na
uroczystej międzynarodowej gali prezes
Polskiego Stowarzyszenia Wynalazców
i Racjonalizatorów dr hab. inż. Michał Szota odebrał z rąk wiceprezydenta Tajwanu
pana Wu Den-yi krzyż International Inventor Prize za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości.

Wiceprezydentem Tajwanu Wu Den-yih wręczający dr
hab. inż. Michałowi Szocie Tajwańskie Odznaczenie
Krzyż International Inventor Prize

Na ceremonii obecny był także Dyrektor
Generalny Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej Pan Marek Wejtko.
11 grudnia 2012 r. dr hab. inż. Michał
Szota został zaproszony na lunch z ministrem spraw zagranicznych Tajwanu, który
odbył się w hotelu Sheraton w Taipei. Na
spotkaniu poruszano tematy współpracy
międzynarodowej, wymiany doświadczeń
oraz wzajemnej promocji rozwiązań twórców z Polski i Tajwanu. Wymiernym efektem rozmów była deklaracja wsparcie
Rządu Tajwanu dla udziału delegacji Tajwanu reprezentowanej przez Chinese
Inovation & Invention Society na wystawie
IWIS 2013, która odbędzie się w październiku 2013 roku.
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Minister Spraw Zagranicznych Tajwanu Amb. Rongchuan Wu po dyskusji na temat współpracy SPWiR
z tajwańskimi organizacjami wynalazczymi

W lunchu brali udział: Amb. Rongchuan Wu – Director General Department
of NGO International Affairs of Ministry of

46

Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), HOU Ming-chang – Director of
Home Assignment Central and East European Affairs Section Department of European Affairs of Ministry of Foreign Affairs
Republic of China (Taiwan), Rem-Lonng
Lee – Deputy Director-General Department of West Asian and African Affairs of
Ministry of Foreign Affairs Republic of
China (Taiwan), Wu Kou-Chen – President
of Chinese Innovation & Invention Society
oraz Oleksiy Onipko – President of Ukrainian Academy of Science.
Marcin Dośpiał
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„Taka będziesz nasza gospodarko, jakie
polskiej młodzieży edukowanie”
Kreowanie innowacyjnych postaw jest
skutecznym sposobem na zmniejszenie
bezrobocia i zapewnienie postępu cywilizacyjnego. Dlatego też ważnym jest promowanie kreatywnego myślenia wśród
najmłodszych z polskiego społeczeństwa.

Wśród założeń edukacyjno-wychowawczych polskiej szkoły postulat wychowania do innowacyjności czy wynalazczości w ogóle nie występuje.
We współczesnym świecie, w którym
postęp cywilizacyjny odgrywa bardzo
ważną rolę, innowacyjność jest podstawą
osiągnięcia sukcesu w nauce i biznesie,
a także najbardziej pożądaną cechą przyszłych pracowników.

Źródło opracowanie własne mgr inż. Kazimierz Okraszewski

Na rok przed objęciem przez Polskę
prezydencji w UE zaproponowaliśmy
rozważenie następującego hasła marketingowego:
„Edukacja młodych innowatorów kluczem postępu”.
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Środowisko inżynierów i techników
skupionych w FSNT-NOT widzi możliwość godnego wypromowania Polski jako
kraju stawiającego na nowoczesną edukację. Jej strategi-cznym celem ma być rozwijanie twórczych i innowacyjnych postaw

ludzi młodych, zaczynając od uczniów
szkoły podstawowej aż po studentów
uczelni wyższej.
FSNT-NOT wychodzi z założenia, że
niemal w każdym młodym człowieku,
a zwłaszcza u dzieci, tkwi potencjał twórczy. Trzeba go dostrzec lub rozbudzić,
a następnie rozwinąć. Zapewne jest to
zadanie trudne, ale warte podjęcia.
Realizacja tej inicjatywy wymagałaby
podjęcia się przez Rząd RP, odpowiedzialny za strategię gospodarczą Polski, skoordynowanych działań dostosowania systemu edukacji do założeń idei
kształcenia młodych innowatorów, liderów nowoczesności.
Podsumowanie
To od nowoczesnego systemu edukacyj-

nego oczekuje się stworzenia nowego jakościowo impulsu dla polskiej gospodarki.
W gospodarce wolnorynkowej (zwłaszcza w stanie kryzysu), w której konkurencja
wymusza tworzenie nowych innowacyjnych
produktów, osiągnięcie sukcesu jest bardzo
trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Nasuwa się więc pytanie, o osiągany poziom
innowacyjności polskich firm, o warunki
w jakich powinna być rozwijana aktywność
innowacyjna uczniów w polskiej szkole.
Okazuje się, że na współczesnym rynku
pracy, nie potrafią wykazać się
dostateczną postawą innowacyjną wszyscy
jego uczestnicy, zarówno przedsiębiorcy jak
i pracownicy. (Zob. wyniki badań dot. kompetencji w firmach oprac. przez IBE i KIG).

Źródło opracowanie własne mgr inż. Kazimierz Okraszewski

Postulat
Niezbędnym staje się zorganizowanie
w trybie pilnym specjalnej debaty
o zasięgu ogólnokrajowym, poświęconej
tak ważnej sprawie – istotnej dla pomyśl-

nego rozwoju naszego społeczeństwa, jaką
jest kreowanie innowacyjnych postaw
w polskiej szkole.
Mgr inż. Kazimierz Okraszewski
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KOMBAJN DO ZBIORU I CZYSZCZENIA WARZYW Z WYMIENNYMI ADAPTERAMI
ROBOCZYMI - MASZYNA ROLNICZA Z KOMPUTERA
nagrodzona za innowacyjność na międzynarodowych targach i wystawach oraz
w konkursach ogólnopolskich SIMP i PARP
Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi został
wdrożony przez firmę P.P.U.H. AKPIL Kazimierz Anioł Pilzno, jako efekt projektu celowego nr ROW-II-309/2008, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poprzez Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej, zrealizowanego
wspólnie z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
Twórcy rozwiązania:
Kazimierz Anioł, dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., dr hab. inż Jan Szczepaniak, prof. nadzw.,
mgr inż. Marek Synowiecki, dr Ryszard Grzechowiak, mgr inż. Robert Lech, mgr inż. Jarosław Mac,
mgr inż. Marek Cebula, mgr inż. Roman Rogacki
Opis rozwiązania
Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi
jest najnowocześniejszą w kraju maszyną do zbioru warzyw korzeniowych,
wyprzedza innowacyjnością rozwiązań
konstrukcje renomowanych firm zagranicznych. Wyróżnia ją trwałość, bezpieczeństwo i funkcjonalność eksploatacyjna.
Podstawowe zespoły kombajnu stanowią: rama nośna z układem jezdnym i zaczepem, adapter do zbioru warzyw korzeniowych, adapter do zbioru cebuli, przenośniki odsiewająco-czyszczące, wałki
zgarniające, stół selekcyjny, zbiornik, hy50

drauliczny układ napędu i sterowania, mechaniczny układ napędu zespołów roboczych oraz urządzenie do automatycznego
naprowadzania na redliny.
Kombajn odpowiada najnowszym światowym tendencjom rozwojowym i jest najnowocześniejszą maszyną tego typu produkowaną w kraju. Charakteryzuje się ergonomią i bezpieczeństwem obsługi,
zwłaszcza w zakresie agregowania z ciągnikiem, regulacji parametrów pracy,
przezbrajania, konserwacji i obsługi maszyny. Prace badawczo-rozwojowe zrealizowano w znacznej mierze przy użyciu
wysoko zaawansowanych technik komputerowych. Przeprowadzono modelowanie

wirtualne i szczegółowe analizy wytrzymałościowe oparte na metodzie elementów
skończonych, a także badania eksperymentalne. Działania te zapewniły wysoką jakość rozwiązań konstrukcyjnych oraz uzyskanie niezawodności, trwałości i funkcjonalności eksploatacyjnej urządzenia.

skiej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.
„Bezpieczeństwo maszyn”. Jest także
zgodny z najnowszymi normami Unii Europejskiej (EN) i międzynarodowymi (ISO)
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz normami zharmonizowanymi z Dyrektywą maszynową.

Wprowadzone nowości

Zastosowanie

Konstrukcja zespołów kombajnu opiera
się na układzie przenośników poziomych
(zamiast koła podnoszącego), co stanowi
najnowsze rozwiązanie w skali światowej
i cechuje się znacząco niższym stopniem
uszkodzenia warzyw, a jednocześnie wyższym stopniem ich oczyszczenia. W kombajnie zastosowano wynalazek – patent PL
nr 208559 oraz wzór użytkowy – prawo
ochronne PL nr 64484, udzielony przez
Urząd Patentowy RP firmie P.P.U.H.
AKPIL Kazimierz Anioł Pilzno. Wynalazek
dotyczy zespołu ogławiacza warzyw korzeniowych, w który wyposażono adapter
do zbioru warzyw korzeniowych (marchwi, pietruszki, pasternaku).
Wprowadzone nowości obejmują ponadto: wymienne adaptery robocze do
zbioru warzyw, automatyczne urządzenie
naprowadzające na redlinę, zespoły do
czyszczenia i separacji zanieczyszczeń
(przenośniki
odsiewająco-oczyszczające,
stół selekcyjny) i skrętną oś kombajnu.
Kombajn odpowiada standardom europejskim i międzynarodowym spełniając
wymagania m.in. dyrektywy Unii Europej-

Kombajn jest przeznaczony do realizacji
jednoetapowej technologii zbioru warzyw
korzeniowych: marchwi, pietruszki, pasternaku i buraka czerwonego metodą polegającą na ścięciu naci (liści), ogłowieniu
korzeni,
a następnie
ich
wyoraniu
i przemieszczeniu na przenośniki odsiewająco-oczyszczające i stół selekcyjny, z którego transportowane są do zbiornika.
Przystosowano go także do zbioru cebuli
w systemie dwuetapowym, polegającym
na jej wyoraniu, np. przy zastosowaniu
kopaczki, a następnie – po wysuszeniu na
polu – zebraniu przy użyciu adaptera,
podbierającego cebulę na przenośnik kombajnu.

Rys. 2. Adapter kombajnu do zbioru marchwi

Stan wdrożenia
Dotychczas P.P.H.U. AKPIL wyprodukował i sprzedał 34 kombajny, w tym na
rynku zagranicznym 12 kombajnów. Trafiły one m.in. do Włoch, Rosji, Ukrainy,
Słowacji i Chorwacji, ugruntowując w ten
sposób wysoką pozycję producenta.

Rys. 3. Adapter kombajnu do zbioru cebuli
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Rys. 1. Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw

potwierdzona
badaniami.

Zalety kombajnu:
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Szerokie zastosowanie kombajnu
m.in. do zbioru i czyszczenia warzyw korzeniowych (marchwi, pietruszki, pasternaku, czerwonych
buraków) oraz cebuli i ziemniaków,
dzięki zastosowaniu wymiennych
adapterów roboczych.



Łatwa i szybka wymiana adapterów
roboczych.



Poprawa warunków pracy operatora, dzięki zastosowaniu urządzenia
do samoczynnego naprowadzania
na redlinę oraz dobrej manewrowości kombajnu - oś skrętna.



Trwała i niezawodna konstrukcja,
cechująca się wysoką jakością i efektywnością, spełniająca wszelkie
współczesne standardy stawiane
najnowszym maszynom rolniczym -

wszechstronnymi

Nagrody za innowacyjność Kombajnu:


Złoty medal na V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacyjności IWIS 2011, organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów.



Złoty medal na Międzynarodowych
Targach Mechanizacji Rolnictwa
POLAGRA PREMIERY 2012 w Poznaniu.



Złoty medal na XV Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii
„ARCHIMEDES 2012” w Moskwie
– uzyskany za pośrednictwem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów.



Nagroda - Dyplom i statuetka za
zajęcie I miejsca w ogólnopolskim
konkursie SIMP „Na najlepsze
osiągnięcie techniczne 2010 roku”.



Nagroda główna – Dyplom i statuetka
POLSKI
PRODUKT
PRZYSZŁOŚCI 2012 w kategorii
„Wyrób Przyszłości w Fazie Wdrożeniowej”.

Dzięki środkom finansowym z budżetu
nauki – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, przekazanych Naczelnej Organizacji Technicznej na realizację Programu
„Projekty celowe dla MŚP” – w ramach
otrzymanej dotacji na prace badawczorozwojowe wchodzące w skład zrealizowanego projektu celowego nr ROW-II309/2008 oraz dobrej współpracy Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w
Poznaniu z firmą AKPIL Pilzno, powstało
innowacyjne rozwiązanie w postaci wielozadaniowego kombajnu do zbioru
i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi, który z powodzeniem
konkuruje na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych.
Realizacja projektów celowych prowadzonych przez Centrum Innowacji NOT w
ramach Programu „Projekty celowe dla
MŚP” jest bardzo dobrym przykładem
szybkiej i skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w instytutach badawczych do praktyki gospodarczej.
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Literatura i materiały dostępne:
1. Marcin Szczepaniak, Roman Rogacki,
Jarosław Mac - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania Projektowania i Badań :
Modelowanie oraz komputerowa analiza
wytrzymałościowa kombajnu do warzyw
Wydawnictwo PIMR Poznań : Journal of
Research and Applications in Agricultural
Engineering nr 1/2010 Vol.55 (1) str. 101105, dostępne również na :
www.pimr.poznan.pl
2. Marek Synowiecki, Bogusz Siedliska –
P.P-U-H. AKPIL Pilzno: Opis patentowy
PL nr 208559 wynalazku pt. „ Zespół
ogławiacza warzyw korzeniowych”
3. Marek Synowiecki, Bogusz Siedliska –
P.P-U-H. Akpil Pilzno: Opis wzoru użytkowego nr 64484 pt. „Zespół ogławiacza
warzyw korzeniowych”
4. Ryszard Chmielewski – Przemysłowy
Instytut Maszyn Rolniczych , Poznań:
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Sukcesy wynalazków PIMR na Międzynarodowych Wystawach Innowacji – Wydawnictwo PIMR Poznań nr 1/2012 Technika – Rolnicza – Ogrodnicza – Leśna str.
7-9, dostępne również na :
www.pimr.poznan.pl
5. Ryszard Chmielewski – Medaliści
z PIMR , Wydawnictwo SIGMA-NOT Przegląd Techniczny nr 4/2012 str. 11 w
rubryce Instytuty Naukowo-Badawcze
INNOWACJE
6. Katalog Laureatów XV Edycji Konkursu
Polski Produkt Przyszłości, Wydawnictwo
PARP z 2012 – Wyrób przyszłości w fazie
wdrożeniowej str. 20-21
7. Katalogi i prospekty produktów firmy
AKPIL oraz informacje o produktach firmy
AKPIL zamieszczone na stronie internetowej www.akpil.pl .
Ryszard Chmielewski

1. XX Jubileuszowa Giełda Wynalazków nagrodzonych medalami na międzynarodowych wystawach innowacji w 2012 roku, Warszawa, 5 – 8 lutego
2. 5 Wystawa Wynalazków i Innowacji „FINEX 2013”, Teheran, 4 – 7 lutego
3. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji „MTE 2013”, Kuala Lumpur,
21 – 23 lutego
4. 16 Międzynarodowy Salon Wynalazków i innowacyjnych Technologii
„ARCHIMEDES 2012”, Moskwa, 2 – 5 kwietnia
5. 41 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów
Genewa, 10 – 14 kwietnia
6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Autorstwa Kobiet Wynalazczyń
„KIWIE 2013”, Seul, 1 – 4 maja
7. 24 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „ITEX 2013”, Kuala Lumpur, 9 – 11 maja
8. 35 Międzynarodowa Wystawa „MIPRO-INOVA 2013”, Zagrzeb, 20 – 24 maja
9. 14 Spotkanie – Seminarium Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im. T. Sendzimira, Warszawa, maj/czerwiec
10. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „INVENTO”, Praga, 6 – 8 czerwca
11. 17 Międzynarodowy Salon Badań i Transferu Technologii „INVENTICA 2013”, Iasi, 19 â
21 czerwca
12. Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2013, Makau, 28 – 30 czerwca
13. 9 Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej „NOWE CZASY”, Sewastopol, 26
– 28 września
14. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi „Technomart”, Taipei, 26 – 29
września
15. 17 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii „INVENTIKA”, Bukareszt, październik
16. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „ARCA”, Zagrzeb, październik
17. 4 Światowa Wystawa Wynalazków Komputerowych, Nigeria, październik
18. 7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji „IWIS 2013”, Warszawa,
8 – 10 października
19. Międzynarodowa Wystawa „Inovasyon Turkiye ‘13”, Stambuł, 24 – 27 października
20. 64 Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – IENA”
Norymberga, 31 października – 3 listopada
21. 38 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „INOVA”, Zagrzeb, 12 – 17 listopada
22. 6 Międzynarodowe Targi Wynalazcze na Środkowym Wschodzie, Kuwejt, listopad
23. 62 Salon Innowacji „Brussels Innova”, Bruksela, 21 – 23 listopada
24. 9 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „SIIF 2013”, Seul, listopad/grudzień
25. Międzynarodowa Wystawa Innowacyjności i Wynalazków, Kair, grudzień
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