Szanowne Koleżanki
i Szanowni Koledzy,
z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu
kolejny podwójny numer biuletynu „Wynalazcy”.
W bieżącym numerze oprócz relacji z licznych wystaw, targów oraz podjętych przez Prezydium SPWiR
inicjatyw, można będzie znaleźć liczne informacje na
temat działalności z młodzieżą zespołu kol. Kazimierza Okraszewskiego. Osobiście bardzo cieszy mnie
fakt coraz bardziej aktywnego zaangażowania się
szerokiej rzeszy Członków SPWiR w społeczną działalność promującą postawy wynalazcze i proekologiczne, a przede wszystkim z satysfakcją obserwuję
duże ożywienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Młodzi Wynalazcy nie tylko chętnie wysyłają
swoje rozwiązania na konkursy innowacji, lecz również próbują swoich sił współpracując przy organizacji imprez np. Giełda Wynalazków, czy Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS, której kolejna
edycja odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w dniach 8-10
października 2013 roku, a do udziału w której serdecznie zapraszam.
Równie gorąco zapraszam do zapoznania się z sylwetką wybitnego polskiego
wynalazcy, jakim niewątpliwie jest od wielu lat bardzo blisko związany ze Stowarzyszeniem pan prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński. Jego wynalazki dotyczące modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich frakcji pochodzących z przerobu ropy
naftowej i węgla kamiennego, kompozycji bitumiczno-polimerowych, polimerów
termoplastycznych oraz płynów chłodzących, znajdują uznanie oraz szerokie zastosowanie, nie tylko w kraju, lecz na całym świecie.
31 maja 2013 roku, w gościnnych murach Urzędu Patentowego RP, odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady SPWiR, na którym Członkowie Rady dokonali podsumowania ubiegłego roku oraz zatwierdzili plan działalności na lata 2013 i 2014.
W tym miejscu chcę serdecznie podziękować Pani Prezes Alicji Adamczak, za gościnę oraz trwającą nieustannie bardzo owocną współpracę, a Członkom Krajowej Rady
SPWiR za aprobatę działań Prezydium oraz biura KR SPWiR w 2012.
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie Pana prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki, w promocję wynalazczości
dnia 19 czerwca 2013 roku w Sali Senatu AGH odbędzie się kolejne Seminarium
Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Współpraca
z Władzami tak szanowanej uczelni jest dla Członków SPWiR prawdziwym zaszczytem.
Wszystkim Czytelnikom życzę słonecznych
i udanych wakacji oraz miłej lektury

Prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota
Prezes KR SPWiR

Sylwetka wynalazcy
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, od
ukończenia w 1976 r. studiów do chwili
obecnej,

jest

pracownikiem

naukowo-

dydaktycznym Politechniki Warszawskiej.
Wszystkie szczeble kariery akademickiej,
od stanowiska specjalisty do profesora
zwyczajnego, przeszedł pracując w Politechnice Warszawskiej w Płocku (dawnej
PW Szkole Nauk Technicznych i Społecznych, obecnie PW Filii). Stopień doktora
nauk technicznych uzyskał w 1983 r., stopień doktora habilitowanego w 1993 r.,
a tytuł profesora w 2001 r. W 2005 roku
został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Warszawskiej. Prof. Janusz Zieliński jest uznanym
w kraju i za granicą specjalistą w zakresie modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich
frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego, kompozycji bitumicznopolimerowych, polimerów termoplastycznych oraz płynów chłodzących. Ponadto zajmuje
się problematyką adsorbentów węglowych, a także unieszkodliwiania i utylizacji odpadów
przemysłowych. O uznaniu naukowej i społecznej pozycji prof. J. Zieliński świadczy fakt
jego wyboru na dwie kolejne kadencje (od 1995 do 2003 r.) na Przewodniczącego Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku, a także przewodniczenie licznym sesjom na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, aktywne
członkostwo w komitetach naukowych wielu międzynarodowych i krajowych sympozjów
i konferencji, a także w polskich, amerykańskich i niemieckich towarzystwach naukowych

i chemicznych. Jest członkiem Rad Programowych specjalistycznych czasopism jak Polimery,
Przemysł Chemiczny, także Komitetów Sterujących w projektach badawczych rządowych,
Konsorcjach Badawczych.
Prof. Janusz Zieliński ma obszerny i znaczący dorobek naukowy, na który łącznie składa się autorstwo i współautorstwo w ponad 490 opracowaniach, w tym: 6 monografiach,
2 skryptach, 132 publikacjach, 220 referatach i komunikatach na konferencjach międzynarodowych i krajowych, 20 patentach, 113 opracowaniach naukowo-badawczych, 8 wdrożeniach przemysłowych oraz ponad 70 recenzji: wydawniczych książek, publikacji, prac naukowych.

Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński w laboratorium

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność innowacyjno-wdrożeniowo-wynalazcza
profesora, za którą uzyskał liczne wyróżnienia, medale i odznaki. Za wybitne zasługi dla
światowej

wynalazczości

w

2004

r.

został

uhonorowany

Krzyżem

Oficerskim

„Merite de L’Invention" przez Króla Belgii, a 8.04.2011 r. w Pałacu Prezydenckim odebrał Krzyż
Kawalerski Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia na rzecz nauki, wynalazczości i innowacyjności. Ponadto za propagowanie tej działalności m.in. na Mazowszu został uhonorowany w 2005 r. przez Marszałka Województwa, dyplomem za „Zasługi na rzecz Wojewódz5

twa Mazowieckiego". Jest również członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego z ramienia środowiska akademicko-naukowego (2007-2013).
W ramach Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów pełnił i pełni szereg
funkcji, tj. v-ce Prezesa, członka Krajowej Rady Stowarzyszenia, Kapituły Medalu im. T. Sendzimira, rzeczoznawcy.
Spośród licznych patentów profesora na szczególne wyróżnienie zasługuje problematyka płynów chłodzących. Opracowane wraz z zespołem płyny Petrygo Q i Qal, wdrożone
do produkcji w PKN ORLEN S.A., uzyskały wiele medali i nagród na wystawach światowych i krajowych – Warszawa, Poznań, Lwów, Genewa, Kijów, Bruksela.
Jest twórcą interdyscyplinarnej szkoły badawczej zajmującej się problematyką bezpiecznych i nowoczesnych materiałów kompozytowych opartych na układach bitumpolimer.
Od początku swej pracy na Politechnice Warszawskiej prowadzi różne wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekty z dziedzin technologii chemicznej i jest promotorem ponad 90
prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Wyróżniony za działalność naukową i badawczą 20 nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej. Pełnił i pełni wiele funkcji w Politechnice Warszawskiej. Był wybierany trzykrotnie prorektorem Politechniki Warszawskiej
ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku (obecnie ds. Filii w Płocku) i jednocześnie dziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w latach 1999-2005;
2012-2016). W okresie 1999-2005 pełnienia funkcji prorektora w znaczącym stopniu przyczynił się do dynamicznego rozwoju wielu obszarów funkcjonowania Filii, w tym w zakresie:
zmian organizacyjnych obejmujących przekształcenia strukturalne Instytutów i Zakładów
Wydziału, wprowadzenia nowego systemu studiów elastycznych i punktowych na Wydziale
i w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, znaczącego (ok. 2-dwukrotnie) wzrostu
liczby studentów w Filii, uruchomienia nowych form i studiów w ramach kształcenia ustawicznego, systematycznego zwiększania dorobku publikatorskiego Wydziału oraz kategorii
naukowej, podpisania wielu umów o współpracy naukowo-badawczej z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym m.in. Urzędem Miasta, PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefms, Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, Politechniką Lwowską, Wyższą Szkoła Inżynierską w Horsens (Dania).
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Prof. J. Zieliński podjął szerokie działania inwestycyjno-remontowe, m.in. uruchamiając budowę gmachów auli, sal seminaryjnych i laboratoryjnych oraz kompleksową modernizację domu studenta i hali sportowej. Z jego inicjatywy uruchomiono program stażów i praktyk studenckich w przemyśle. Zaangażowanie prof. J. Zielińskiego w proces rozwoju Filii
umożliwiło sfinalizowanie szeregu inicjatyw o znaczeniu ogólnomiejskim.
Jest nieprzerwanie członkiem Senatu PW od 1999 r. a ponadto członkiem Uczelnianej
Rady Nauki, Rady Programowej Rozwoju Uczelni, Kapituły Medalu Młodego Uczonego,
komisji Senackich i Rektorskich i kierownikiem Zakładu Tworzyw Sztucznych.

Posiadane wyróżnienia i odznaki:
 za działalność wynalazczą, innowacyjną i wdrożeniową:
Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
(1983 r.), Srebrna Odznaka za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego (1989 r.), Srebrna Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1997 r.), Medal
im. I. Łukasiewicza z osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe dla przemysłu petrochemicznego
(1996 r.), Honorowy Złoty Medal Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
im. T. Sendzimira za działalność wynalazczą (2001 r.), Srebrna (2003 r.) i Złota (2006 r.) Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Srebrna (2003r.)
i łota (2006 r.) Odznaki Honorowe NOT, Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości" Prezesa Rady Ministrów (2005 r.), Złoty Medal na 51. Światowej Wystawie Innowacji,
Badań i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka" (2002 r.), Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości IWIS w Warszawie (2007 r.).
Za propagowanie tej działalności został uhonorowany (2005 r.) przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomem za „Zasługi na rzecz Województwa Mazowieckiego”.
 na rzecz edukacji:
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.),
Odznaka Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej (2007 r.).
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W dniach 2 – 5 kwietnia 2013 roku Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów uczestniczyło w XVI Międzynarodowym Salonie Wynalazków
i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2013”. W tegorocznej edycji Salonu odbył się
szereg imprez towarzyszących, w których udział wzięło ponad 450 organizacji ze sfery nauki, przemysłu oraz rzesze indywidualnych przedsiębiorców z wielu regionów Federacji
Rosyjskiej i z kilkunastu państw obcych, w tym z Polski.

Oficjalne otwarcie Salonu ARCHIMEDES, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz Federacji.

Głównymi punktami programu były:
- Międzynarodowa konferencja nt.
ochrony własności intelektualnej,
- Międzynarodowa wystawa znaków
towarowych i miejsc pochodzenia towarów „Znak towarowy LIDER",

- Konkursy, między innymi na najlepszy
wynalazek Salonu „Archimedes", najlepszy projekt innowacyjny oraz najlepszy
wynalazek z zakresu nanotechnologii,
- Prezentacja najnowszych technologii.
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Na powierzchni prawie 5000 m²
zostało zaprezentowanych około 1000
innowacyjnych rozwiązań, wśród których
znalazło się 27 polskich wynalazków prezentowanych przez SPWiR.

laktydu z dibutyrylochityną, które zdobyły
złoty medal.

Przedstawicielka z Politechniki Łódzkiej odbiera
złoty medal Wystawy Archimedes 2013

Stoisko SPWiR cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wystawców i zwiedzających

Polskie wynalazki prezentowane
przez Stowarzyszenie otrzymały 10 złotych, 11 srebrnych, 5 brązowych medali
oraz liczne nagrody specjalne.
Innowacyjne materiały zespołów
prof. Leszka Dobrzańskiego oraz dr hab.
inż. Anny Dobrzańskiej-Danikiewicz z Politechniki Śląskiej zyskały uznanie jurorów
i otrzymały, aż 2 złote i 2 srebrne medale
oraz liczne nagrody specjalne.
Międzynarodowe jury doceniło
również wynalazki zespołu naukowców
pani Prof. Izabeli Krucińskiej z Politechniki
Łódzkiej, która podczas tegorocznej
wystawy w Moskwie prezentowała 2 innowacyjne rozwiązania, m. in. półmaski
filtracyjne z naniesioną warstwą antybakteryjną z zastosowaniem poli(metakrylanu
dimetylo aminoetylowego) (PDAMA) oraz
sznurki, włókniny spun–bonded do zastosowań w rolnictwie, higienie i medycynie,
a także pianki do celów medycznych wytwarzane z polilaktydu i mieszanin poli10

Szczególnie cieszy nas fakt, że złoty
medal uzyskał również laureat ogólnopolskiego konkursu ”Student Wynalazca”
mgr inż. Adam Skurski z zespołu prof.
Andrzeja Napieralskiego z Politechniki
Łódzkiej, który opracował unikalny sposób
analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Wojskowa Akademia Techniczna, której
innowacyjna „rodzina pojazdów specjalnych SHIBA” została nagrodzona złotym
medalem i cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem ze strony rosyjskich przedsiębiorców.
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Nafty i Gazu to
instytucje, których nowoczesne rozwiązania zdobyły w sumie 2 złote, 3 srebrne oraz
2 brązowe medale. Jurorzy nie mieli wątpliwości, że bioszkła o działaniu bakteriobójczym naukowców z ICiMB już wkrótce
znajdą szerokie zastosowanie nie tylko do
regeneracji tkanek kostnych, ale i do leczenia
stanów
zapalnych
szczególnie
w zaawansowanych chorobach przyzębia.
Złoty medal przypadł Instytutowi Nafty

i Gazu za uniwersalny dodatek typu FBC
(Fuel Born Catalyst) o wysokiej stabilności
do olejów napędowych, wspomagający
procesy regeneracji filtra spalin silnika
z zapłonem samoczynnym, którego zastosowanie poprawia proces spalania paliwa,
obniża temperaturę utleniania sadzy w filtrach zainstalowanych w układach wydechowych silników ZS, obniża emisję toksycznych składników spalin oraz zapewnia odporność na starzenie paliwa nim
uszlachetnionego.
Szczegółowe wyniki medalowe:
 Tekstylia biodegradowalne i sposób ich
wytwarzania (Politechnika Łódzka) – prof.
dr hab. inż. Izabella Krucińska, prof. dr
hab. Stefan Połowiński, Dr hab. Marcin
Struszczyk, dr hab. Dawid Stawski, dr
inż. Michał Chrzanowski, dr inż. Wiktor
Strzembosz, dr inż. Jerzy Czekalski, inż.
Stanisława Kowalska, dr inż. Agnieszka
Komisarczyk, dr inż. Krystyna Twarowska – Schmidt, dr inż. Danuta Ciechański, dr inż. Konrad Sulak, Krzysztof Olczyk, dr Bogusława Żywicka, mgr inż.
Olga Chrzanowska, mgr inż. Dorota
Wojciechowska – złoty medal

 Układ do formowania włókien metodą
elektroprzędzenia (Politechnika Łódzka) –
prof. dr hab. Inż. Izabella Krucińska, dr
inż. Eulalia Gliścińska, dr inż. Michał
Chrzanowski – srebrny medal
 Sposób łącznej analizy wyników badań
echokardiograficznych i tomografii komputerowej (Politechnika Łódzka) – prof. dr
hab. inż. Andrzej Napieralski, dr inż.
Marek Kamiński, dr inż. Jakub Chałapiński, mgr inż. Adam Skurski, prof. dr
hab. n. med. Jarosław Kasprzak, prof. dr
hab. n. med.Piotr Lipiec – złoty medal
 Stale o dużym zapasie plastyczności dla
motoryzacji (Politechnika Śląska) – prof. dr
hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż.
Wojciech Borek – srebrny medal
 Warstwa gradientowa na stalach narzędziowych wytwarzana poprzez stopowanie laserowe (Politechnika Śląska) – dr inż. Mirosław Bonek, prof. dr hab. inż. Leszek
A. Dobrzański – złoty medal

Mgr inż. Agnieszka Mikołajska przedstawia rozwiązanie zwiedzającym

Przedstawicielki Politechniki Łódzkiej prezentują
Swoje osiągnięcia medalowe

 Technologia masywnych materiałów
amorficznych na bazie metali lekkich (Politechnika Śląska) – dr inż. Rafał Babilas,
dr inż. Wirginia Pilarczyk, dr inż. Sabina
Lesz, prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski – srebrny medal
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 Nanokompozyty składające się z nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami
platyny (Politechnika Śląska) – dr hab.
inż. Anna D. Dobrzańska-Danikiewicz,
prof. Pol. Śl, prof. dr hab. inż. Zbigniew
Rdzawski, dr inż. Mirosława Pawlyta,
mgr inż. Dariusz Łukowiec – złoty medal
 Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg
SHIBA (Wojskowa Akademia Techniczna)
– Wiesław Barnat, Tadeusz Niezgoda,
Tomasz Wróbel, Marcin Szczepaniak –
złoty medal
 Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2
w odwiertach poziomych (Wojskowa Akademia Techniczna) – Danuta Miedzińska,
Tadeusz Niezgoda, Grzegorz Sławiński,
Roman Gieleta – srebrny medal
 Method of enhancement of heat recovery
from deep wells (Wojskowa Akademia
Techniczna) – Zygmunt Mierczyk, Tadeusz Niezgoda, Danuta Miedzińska,
Grzegorz Sławiński, Marcin Konarzewski, Piotr Kędzierski – brązowy medal
 Nowa technologia kucia stopu permalloy (Akademia Górniczo-Hutnicza) – dr
inż. Aneta ŁukaszekSołek, mgr inż. Paweł Chyła, dr inż. Janusz Krawczyk –
srebrny medal
 Innowacyjna technologia kucia wysokotopliwych stopów metali (Akademia Górniczo-Hutnicza) – dr inż. Marek Wojtaszek,
dr inż. Tomasz Śleboda, dr inż. Marek
Paćko – srebrny medal
 Technologia zrównoważonego przerobu
ziarna kukurydzy (Instytut Biotechnologii
Przemysłu RolnoSpożywczego) – Leszek
Jarosławski, Roman Zielonka, Lucyna
Slomińska – brązowy medal

12

Przedstawiciel KIPA Danny Yoo wręcza
nagrodę specjalną przedstawicielom SPWiR Karolinie Sapocie i Michałowi Szocie

 Nowe środki ceramiczne do dekorowania wyrobów ceramicznych specyficzną techniką laserową (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) – dr inż. Danuta
Chmielewska, dr hab. inż. *Jan Marczak,
mgr inż. Roman Gebel, dr inż. *Antoni
Sarzyński (*Instytut Optoelektroniki
WAT) – srebrny medal
 Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do
zastosowań medycznych (Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych) – mgr inż.
Lidia Ciołek, mgr inż. Joanna Karaś,
prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna, prof.
dr hab. Krzysztof Szamałek – złoty medal
 Wytwarzanie cementu z odpadów azbestowych (Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych) – mgr inż. Jerzy Witek,
mgr inż. Henryk Mróz – brązowy medal
 Urządzenie System monitorowania,
ochrony i kontroli telekomunikacyjnych sieci
kablowych SMOK-2U (Instytut Łączności)
– mgr inż. Stanisław Dziubak, mgr inż.
Dariusz Gacoń, mgr inż. Paweł Gajewski, spec. Bartłomiej Parol – srebrny medal
 Urządzenie TBA160-IŁ do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnych systemów
zasilających (Instytut Łączności) – inż. Pa-

weł Godlewski, mgr inż. Zbigniew Makosza, mgr inż. Kazimierz Niechoda,
mgr inż. Krzysztof Olechowski – złoty
medal
 Sposób
wytwarzania
kompozytów
multi-włóknistych Cu-Nb (Instytut Metali
Nieżelaznych) – dr inż. Wojciech Głuchowski, dr inż. Justyna DomagałaDubiel, dr inż. Joanna Sobota, dr hab.
inż. Jerzy Stobrawa, prof. IMN, prof. dr
hab. inż. Zbigniew Rdzawski, inż.
Krzysztof Marszowski – srebrny medal
 Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności do olejów napędowych, wspomagający
procesy regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem samoczynnym (Instytut Nafty i Gazu) – Grażyna Żak, Michał Wojtasik,
Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański,
Zbigniew Stępień, Iwona Skręt, Jarosław
Markowski, Celina Bujas, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda – złoty medal
 Biodegradowalny smar plastyczny (Instytut Nafty i Gazu) – Anna Zajezierska –
brązowy medal
 Sposób pozyskiwania gazów ziemnych
rozpuszczonych w głębokich poziomach (Instytut Nafty i Gazu) – Jan Lubaś, Marcin
Warnecki – srebrny medal
 Termicznie stabilny modyfikator procesu spalania do lekkich olejów opałowych (Instytut Nafty i Gazu) – Winicjusz Stanik,
Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Ireneusz Bedyk, Jan Lubowicz, Maria Łenyk,

Rafał Konieczny, Katarzyna Sikora, Michał Wojtasik – srebrny medal
 Maszyny nowej generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych) –
dr inż. Florian Adamczyk, mgr inż. Paweł Frąckowiak, , mgr inż. Stanisław
Jankowiak, dr hab. inż. Zbyszek Zbytek,
prof. nadzw.; mgr inż. Wojciech Spychała, mgr inż. Grzegorz Wąchalski – złoty
medal
 Króciec i gardziel urządzenia do próżniowego odgazowania stali RH jako jeden złożony wielkogabarytowy element wyłożenia
ogniotrwałego (Zakłady Magnezytowe
Ropczyce) – Zbigniew Czapka – złoty medal
 Nowa konstrukcja zbrojnych, wielkogabarytowych elementów filara monolitycznego
Pieca Malerza (Zakłady Magnezytowe
Ropczyce) – Zbigniew Czapka – brązowy
medal.
Agnieszka Mikołajska
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W dniach 21 – 23 lutego 2013 roku
w Malezyjskiej stolicy – Kuala Lumpur
odbyła się 12. Międzynarodowa Wystawa
Wynalazków i Innowacji „MTE 2013”, pod
patronatem malezyjskiego Ministerstwa
Nauki. Organizatorem wystawy, jak co
roku, było Malezyjskie Stowarzyszenie
Naukowców MARS (The Malaysian Association of Research Scientists). Otwarcia
dokonał malezyjski wiceminister Nauki,
Technologii i Innowacji (MOSTI) – Datuk
Haji Fadillah Bin Haji Yusof. Zaprezentowanych zostało ponad 550 innowacyjnych
rozwiązań i wynalazków, w tym 19 z naszego kraju. Poza Polską w wystawie wzięły udział: Chorwacja, Iran, Korea, Tajwan
oraz oczywiście Malezja.

Prezes SPWiR wręcza nagrodę specjalną
Naszego Stowarzyszenia
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W tym roku SPWiR po raz kolejny
uczestniczyło w tej prestiżowej wystawie,
a polskie wynalazki prezentowane odniosły sukces na międzynarodowym rynku
innowacji i innowacyjnych technologii.
Polskie stoisko w Malezji zostało uświetnione uczestnictwem przedstawicieli Ambasady RP w Kuala Lumpur. Radca Ambasady RP i Kierownik Wydziału Promocji
Handlu i Inwestycji pan Artur Dąbkowski
wraz z Sekretarzem WPHI Ambasady RP
panem Rafałem Szczepkowskim wraz
z delegacją Stowarzyszenia promowali
Polskę na rynku malezyjskim. Z tej okazji
WPHI Ambasady RP wydało kolejny Biuletyn „Business News from Poland”, na
stronach którego opisano działalność Stowarzyszenia oraz niektórych z polskich
wystawców m. in. Instytut Nafty i Gazu,
Państwowy Instytut Aparatury i Pomiarów PIAP oraz Politechnikę Częstochowską.
Podczas wystawy można było zobaczyć najnowsze rozwiązania z sektora rolnictwa, informacji, ochrony środowiska,
opieki zdrowotnej, nauk przyrodniczych
czy inżynierii materiałowej. MTE 2013
w ciągu trzech dni lutego stała się idealnym miejscem spotkań inwestorów, wyna-

lazców i naukowców, w celu wspierania
współpracy oraz komercjalizacji wyników
badań.

Polska delegacja z radcą WPHI ambasady
w Kuala Lumpur Arturem Dąbkowskim

MTE jest coroczną wystawą, która
ma na celu: promowanie innowacyjności
na rynku międzynarodowym, inspirowanie młodego pokolenia do zaangażowania
się w działalność wynalazczą, honorowanie najciekawszych rozwiązań oraz zachęcanie innych branż i instytucji badawczych
do realizacji innowacyjnych rozwiązań.
W tym roku prace były oceniane
przez międzynarodowe jury, składające się
z 90 sędziów wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach naukowych. Wynalazki
podzielone zostały na 23 kategorie (m. in.
budownictwo, rolnictwo, mechanika, elektronika, medycyna, ochrona środowiska
czy biotechnologia).
Prezentowane polskie wynalazki
i innowacyjne technologie zostały bardzo
wysoko ocenione przez międzynarodowe
jury i otrzymały w sumie 17 medali, w tym
3 złote, 8 srebrnych oraz 6 brązowych.
Dodatkowo polscy Twórcy zostali wyróżnieni nagrodami specjalnymi z Chorwacji
i Tajwanu.

W czasie MTE otrzymaliśmy następujące wyróżnienia:
 Bardzo lekkie piany konstrukcyjne
i wypełniające oparte na stopach Al-Mg
(Politechnika Częstochowska) – prof. dr
hab. inż. Leopold Jeziorski, dr hab.
Marcin Nabiałek, prof. nzw. dr hab. inż.
Michał Szota, mgr inż. Roman Czyż, Jerzy Smolik, dr Marcin Dośpiał, mgr inż.
Jarosław Jędryka – 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. Grzegorz Matula, dr inż. Józef Sołtys – brązowy medal

Jurorzy byli bardzo zainteresowani istotą polskich wynalazków

 Funkcjonalny materiał narzędziowy
(FTM) na bazie osnowy metalicznej pokrywany
nanokrystalicznymi
warstwami
wierzchnimi (Politechnika Śląska) – dr inż.
Klaudiusz Gołombek, dr inż. Jarosław
Mikuła, dr inż. Grzegorz Matula, prof.
dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański –
srebrny medal
 Spiekane stale nierdzewne o polepszonych
własnościach
mechanicznych
i odporności korozyjnej uzyskanej przez lase15

rowe stopowanie powierzchni laserem HPDL
(Politechnika Śląska) – Zbigniew Brytan,
prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański
– brązowy medal

Wiele z polskich wynalazków znacznie odbiegało
poziomem od rozwiązań Twórców z innych krajów, co budziło podziw członków Jury

 Asymetryczny bęben łańcuchowy
nowej generacji do łańcuchowych przenośników zgrzebłowych (Politechnika Śląska) –
prof. dr hab. inż. Marian Dolipski, dr
inż. Piotr Sobota, dr inż. Piotr Cheluszka, dr inż. Tadeusz Giza, dr inż. Rajmund Mann, mgr inż. Jan Osadnik, dr
inż. Eryk Remiorz, mgr inż. Edward Kusak, mgr inż. Stanisław Tytko, mgr inż.
Mirosław Łabęcki – srebrny medal
 Połączenie przegubowe segmentów
betonowych barier (Wojskowa Akademia
Techniczna) – prof. dr hab. inż. Wacław
Borkowski, dr inż. Zdzisław Hryciów,
dr inż. Piotr Rybak, dr inż. Józef Wysocki – srebrny medal
 Rurociąg polowy Ø 150 z samozłączem kielichowym nowego typu (Wojskowa
Akademia Techniczna) – prof. dr hab.
inż. Tadeusz Kałdonski, prof. dr hab.
inż. Kazimierz Baczewski, mgr inż.
Roman Szpak, mgr inż. Wiesław Dziurrzyński – złoty medal
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 Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania
CO2 w odwiertach poziomych (Wojskowa
Akademia Techniczna) – Danuta Miedzińska, Tadeusz Niezgoda, Grzegorz
Sławiński, Roman Gieleta, Agnieszka
Derewońko, Andrzej Morka – srebrny
medal
 Samoserwisujące się szyny bainityczne do wielkich obciążeń (Akademia
Górniczo-Hutnicza) – prof. dr hab. inż.
Jerzy Pacyna – srebrny medal
 Bezmatrycowa metoda wytwarzania
nanodrutów magnetycznych (Instytut Elektrotechniki) – dr inż. Wojciech Lipiec,
prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek, dr
inż. Grzegorz Paściak, dr inż. Bronisław
Szubzda, inż. Edward Orłowski – srebrny medal
 Wysoce czuły czujnik metanu oparty o ZnO zsyntetyzowany metodą spray pirolizy (Instytut Elektrotechniki) – dr inż.
Grzegorz Paściak, prof. dr hab. inż. Witold Mielcarek, mgr inż. Krystyna Prociów, dr inż. Joanna Marycha – srebrny
medal
 Biodegradowalny smar plastyczny
(Instytut Nafty i Gazu) – Anna Zajezierska, Agnieszka Skibińska, Katarzyna
Sikora, Małgorzata Maślanka – brązowy
medal
 Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębokich poziomach
(Instytut Nafty i Gazu) – Jan Lubaś,
Marcin Warnecki – brązowy medal
 Uniwersalny dodatek o wysokiej
stabilności do olejów napędowych, wspomagający procesy regeneracji filtra spalin silnika
z zapłonem samoczynnym (Instytut Nafty
i Gazu) – Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Iwona Skręt, Ja-

rosław Markowski, Celina Bujas, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda – złoty
medal
 Wielofunkcyjny pakiet dodatków do
olejów napędowych (Instytut Nafty i Gazu)
– Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański,
Iwona Skręt, Roman Kempiński, Zbigniew Paćkowski, Jan Lubowicz, Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Jarosław
Markowski, Celina Bujas, Elżbieta Bracisiewicz – złoty medal
 Robot pirotechniczno-bojowy IBIS
(Przemysłowy
Instytut
Automatyki
i Pomiarów) – mgr inż. Adam Aftyka,
mgr inż. Piotr Bigaj, mgr inż. Łukasz
Dudek, mgr inż. Sławomir Kapelko,
mgr inż. Piotr Kociel, mgr inż.Sebastian
Pawłowski – brązowy 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, Aleksandra Sokołowska, Andrzej Miazga, Rafał Muskus –
brązowy medal
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków MTE 2013 po raz kolejny zakończyła się sukcesem dla polskich twórców,
o czym świadczą zdobyte medale i wyróżnienia przyznane przez zagranicznych wystawców. Podczas wystawy Prezes KR

SPWiR prof. Michał Szota nawiązał liczne
partnerskie kontakty z przedstawicielami
innych krajów, którzy wyrażali zainteresowanie polskimi wynalazkami oraz
uczestnictwem w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS
2013, którą polska delegacja promowała
podczas wystawy w Malezji. Mamy nadzieję, że współpraca delegacji SPWiR
z przedstawicielami WPHI Ambasady RP
w Kuala Lumpur zaowocuje dalszymi
wspólnymi przedsięwzięciami zarówno
w Malezji, jak i w Polsce. Pragniemy raz
jeszcze wyrazić nasze serdeczne podziękowania panu Radcy Arturowi Dąbkowskiemu oraz panu Sekretarzowi Rafałowi
Szczepkowskiemu za wsparcie i pomoc
w organizacji polskiego stoiska podczas
wystaw MTE 2013.
Agnieszka Mikołajska
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W dniach 10 - 14 kwietnia 2013 w Genewie odbywała się 41 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów. Tradycyjnie miała ona miejsce w jednej z hal Geneva Palexpo, gdzie na powierzchni 8500 m2 swoje wynalazki i rozwiązania
innowacyjne przedstawiało 725 wystawców z 45 państw całego świata. Łącznie na wystawie
zaprezentowano około 1000 wynalazków.

Wnętrze sali wystawienniczej gdzie odbywała się ,,Geneva Inventions 2013”
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W

tej

największej

i

najbardziej

prestiżowej wystawie w Europie, jak co
roku, brało udział Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów, które jako
przedstawiciel Polski prezentowało rozwiązania polskich twórców z jednostek sfery
nauki i przemysłu. Polska reprezentowana
była przez delegację w skład, której wchodziło

dwóch

przedstawicieli

SPWiR

(dr Katarzyna Oźga członek KR SPWIR
oraz Andrzej Kisiel, pracownik biura
Stowarzyszenia),

dr

Komisarczyk

Politechniki

z

inż.

Agnieszka

Otwarcie Wystawy oraz przemarsz Gwardii Szwajcarskiej
jedną z uliczek Hali Palexpo

Łódzkiej

dr. n. med. Labib Zair z kliniki chirurgii ogólnej i transplantacyjnej szpitala Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz młodzi Twórcy, Laureaci Konkursu ,,Student Wynalazca” zorganizowanego przez
Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w ramach projektu Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej, będącego częścią programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Studenckiej”. Byli wśród nich: doktoranci (mgr inż.
Jędrzej Skrobot z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, mgr inż.
Adam Majczak z Politechniki Lubelskiej, mgr inż. Przemysław Makowski
i mgr inż. Adam Twardowski z Politechniki Łódzkiej) oraz studenci Karol Bocian z Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy i Jędrzej
Blaut z Akademii Górniczo-Hutniczej.
Ich opiekunem była Pani mgr Justyna
Bonar z Politechniki Świętokrzyskiej,
a szefem delegacji sam Pan Rektor Prof.
dr hab. inż. Stanisław Adamczak.
Zwiedzający oglądający z zainteresowaniem prezentowane
na wystawie rozwiązania polskich twórców
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Dr inż. Agnieszka Komisarczyk z Politechniki ŁódzDoktorant mgr inż. Adam Majczak z Politechniki
kiej prezentuje swoje rozwiązanie przed członkami Lubelskiej prezentuje swoje autorskie rozwiązanie przed
międzynarodowego jury
członkami jury

SPWiR promowało w Genewie kilkadziesiąt innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez polskich
twórców. Prezentowane wynalazki i technologie zostały ocenione przez kilkunastoosobowe międzynarodowe jury w każdej z kategorii prezentowanych na wystawie i wszystkie otrzymały medale, w tym
4 złote, 9 srebrnych oraz 3 brązowych.
Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy w historii trwania Wystawy Jurorzy przyznali kilkanaście
złotych medali z wyróżnieniem, w tym dwa dla twórców z Polski. Jeden z nich otrzymał Jędrzej Blaut
z Akademii Górniczo-Hutniczej za rozwiązanie „Podatne gniazdo USB typu A”, które wzbudzało
ogromne zainteresowanie nie tylko członków jury, ale także wielu odwiedzających wystawę. Warto
podkreślić, że twórcą tego nowatorskiego pomysłu jest jeden z laureatów Konkursów: „StudentWynalazca 2012/2013” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską oraz ogólnopolskiego konkursu studenckiego ,,Konkurs na Pomysł” (2012), dzięki zwycięstwu w którym jego rozwiązanie ma
już zapewnioną ochronę patentową. Oprócz niego kilku innych młodych laureatów Konkursu „Student-Wynalazca 2012/2013” z polskich uczelni technicznych prezentowało swoje rozwiązania, których łącznie było 5 i wszystkie otrzymały złote lub srebrne medale wystawy genewskiej, co dla tak
młodych ludzi jest wyjątkowym osiągnięciem. Młodym twórcom szczególnie Gratulujemy!
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Drugi wynalazek, który uzyskał najwyższą
ocenę komisji to „Spiekane stale nierdzewne
o polepszonych własnościach mechanicznych
i odporności korozyjnej uzyskanej przez laserowe stopowanie powierzchni laserem HPDL”
prof. dr hab. inż. Leszka A. Dobrzańskiego oraz
dr inż. Zbigniewa Brytana z Politechniki Śląskiej.
Niezwykłą jego wartość doceniło również The
Legal Company “Gorodissky & Partners” z Rosji
przyznając nagrodę specjalną w postaci okazałego
pucharu podczas głównej ceremonii wręczania
nagród. Innym rozwiązaniem uhonorowanym na

Pan Andrzej Kisiel pracownik biura SPWiR
odbiera w imieniu prof. dr hab. inż. Leszka
A. Dobrzańskiego i dr inż. Zbigniewa Brytana
nagrodę specjalną od Pana Sergeja Dudushkina delegata The Legal Company “Gorodissky &

ceremonii było „Łóżko przeciwodleżynowe” opracowane w Instytucie Włókiennictwa przez mgr inż.
Edwarda Wilka, dr inż. Małgorzatę Matusiak oraz mgr inż. Krzysztofa Sikorskiego, które zdobyło
specjalną statuetkę od Malaysian Association of Research Scientists – MARS.

Prezentowane na wystawie polskie wynalazki otrzymały następujące wyróżnienia:



Tekstylia biodegradowalne i sposób ich wytwarzania (Politechnika Łódzka) – prof. dr hab. inż.
Izabella Krucińska, prof. dr hab. Stefan Połowiński, dr hab. Marcin Struszczyk, dr hab. Dawid Stawski, dr inż. Michał Chrzanowski, dr inż. Wiktor Strzembosz, dr inż. Jerzy Czekalski, inż. Stanisława Kowalska, dr inż. Agnieszka Komisarczyk, dr inż. Krystyna Twarowska
–Schmidt, dr inż. Danuta Ciechański, dr inż. Konrad Sulak, Krzysztof Olczyk, dr Bogusława
Żywicka, mgr inż. Olga Chrzanowska, mgr inż. Dorota Wojciechowska – srebrny medal



Wielofunkcyjne wykończenie podłoży tekstylnych z zastosowaniem polipirolu metodą druku (Politechnika Łódzka) – prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, dr inż. Wiesława Urbaniak - Domagała, mgr inż. Ewa Skrzetuski, dr inż. Michał Chrzanowski – złoty medal



Sposób wytwarzania superhybrydowej nanostruktury na powierzchni materiałów tekstylnych z zastosowaniem plazmy (Politechnika Łódzka) – prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski, mgr inż.
Przemysław Makowski, mgr inż. Adam Twardowski, inż. Adam Małachowski, dr inż. Piotr
Pietrowski, mgr inż. Rafał Hrynyk – złoty medal



Nanokrystaliczne i nanokompozytowe powłoki na narzędzia tnące (Politechnika Śląska) – dr inż.
Klaudiusz Gołombek, prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański – srebrny medal
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Spiekane stale nierdzewne o polepszonych własnościach mechanicznych i odporności korozyjnej
uzyskanej przez laserowe stopowanie powierzchni laserem HPDL (Politechnika Śląska) – dr inż.
Zbigniew Brytan, prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański – złoty medal z wyróżnieniem



Opracowanie technologii wytwarzania masywnych szkieł metalicznych na osnowie cyrkonu metodą
odlewania ciśnieniowego (Politechnika Śląska) – dr inż. Wirginia Pilarczyk, dr inż. Rafał Babilas, dr inż. Sabina Lesz, prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski – srebrny medal



Nowa trójwarstwowa płyta z tworzywa polimerowego (Politechnika Lubelska) – prof. dr hab. inż.
Janusz W. Sikora – brązowy medal



Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym (Politechnika Lubelska) – prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, dr inż. Piotr Jakliński, dr inż. Marcin Szlachetka, mgr inż. Adam Majczak – srebrny medal



Podatne gniazdo USB typu A (Akademia Górniczo -Hutnicza) – Jędrzej Blaut – złoty medal
z wyróżnieniem



Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierający substancje bioaktywne oraz nanosrebro
(Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy) - Karol Bocian, dr Agnieszka Grzelakowska, dr Paweł Grzelakowski – srebrny medal



Nowy materiał i nowe rozwiązanie dla małoinwazyjnej chirurgii tkanek miękkich (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) - mgr inż. Jędrzej Skrobot – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray –
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dr n. med. Labib Zair –
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – srebrny medal



Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło
użytkowe i urządzenia dla realizacji sposobu (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) –
dr inż. Elżbieta Żelazowska, dr inż. Paweł Pichniarczyk, mgr inż. Józef Zawiła,
mgr inż. Sebastian Sacha – brązowy medal



Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębokich poziomach (InstytutNafty
i Gazu) – Jan Lubaś, Marcin Warnecki – 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, mgr inż. Krystian Zalewski – brązowy medal



Dwukamerowy system pomiarowy FatigView do monitorowania zmęczenia (Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB) – Tomasz Giesko, Wojciech Mizak, Piotr Garbacz, Dariusz Boroński,
Tomasz Marciniak – srebrny medal
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Termoaktywny wyrób kompozytowy do zastosowania na odzież ochronną sportową i rekreacyjną –
mgr inż. Jolanta Janicka (IW), dr inż. Elżbieta Mielicka (IW), mgr Henryk Marucha
(VICTORY - SPORT PROMOCJA Sp. z o.o. Pabianice) – srebrny medal



Technologia nanopowłokowego wykończenia tekstyliów zwiększająca ich trwałość użytkową
(Instytut Włókiennictwa) – prof. dr hab. Stefan Brzeziński, dr inż. Dorota Kowalczyk,
dr Beata Borak – złoty medal



Łóżko przeciwodleżynowe (Instytut Włókiennictwa) – mgr inż. Edward Wilk, dr inż. Małgorzata
Matusiak, mgr inż. Krzysztof Sikorski – srebrny medal

Otrzymane medale oraz wynalazcy ze zdobytymi trofeami (drugi od lewej student Karol Bocian
z UTP w Bydgoszczy, dr n. med. Labib Zair z PUM w Szczecinie, student Jędrzej Blaut z AGH,
dr inż. Agnieszka Komisarczyk z UŁ) oraz dr Katarzyna Oźga i mgr Justyna Bonar

W tym roku główną nagrodę GRAND PRIX 41-szej Genewskiej Wystawy Wynalazków ufundowaną i wręczoną na ceremonii przez prezydenta Wystawy Pana Jeana-Luca VINCENTA otrzymał
wynalazek ,,Roboscan 2M Aeria - zaawansowany system do skanowania samolotów” opracowany
i zmodyfikowany przez spółkę MB TELECOM z Rumunii. Wynalazek ten przeznaczony jest dla służb
celnych, wojska, lotnisk i linii lotniczych, i dla skanowania rentgenowskiego samolotów w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa.
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Przedstawiciel Spółki MB TELECOM
z Rumunii, która zdobyła GRAND
PRIX przy nagrodzonym wynalazku

Podczas

uroczystej

gali

dr Katarzyna Oźga w imieniu prezesa SPWiR prof. nzw. dr hab. inż.
Michała Szoty wręczyła twórcom z regionu IVANOVO w Rosji, nagrodę specjalną naszego Stowarzyszenia. Należy podkreślić, że wybór był niezmiernie trudny, gdyż należało go dokonać spośród 1000
rozwiązań prezentowanych z 5 pięciu kontynentów.

Dr Katarzyna Oźga członek KR SPWiR wręcza
przedstawicielce regionu IVANOVO w Rosji
nagrodę specjalną SPWiR

Inauguracja ,,Dnia Rumunii”

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia brali udział w kilku ciekawych wydarzeniach
w trakcie trwania wystawy, między innymi w Dniu Chorwacji i Dniu Rumunii, a także
w posiedzeniu Stowarzyszenia Europejskich Wynalazców AEI, któremu przewodniczył jego Prezes
Pan Joachim Bader.
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Pamiątkowe zdjęcie delegatów biorących udział w posiedzeniu AEI

Gośćmi honorowymi na polskim stoisku byli Pani Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja
Adamczak oraz Jego Magnificencja Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław
Adamczak, którzy po wizycie na stoisku SPWiR uczestniczyli w ceremonii wręczania nagród.
Wystawę „Geneva Inventions 2013” odwiedziło ponad sześćdziesiąt tysięcy osób, wśród których

byli

przedstawiciele

firm

i

przedsiębiorstw

przemysłowych,

często

pytając

o wybrane wynalazki z naszego stoiska i możliwość nawiązania kontaktu z ich twórcami, co podkreśla
wysoki poziom wynalazczy polskich rozwiązań zaprezentowanych w Genewie.

Katarzyna Oźga i Andrzej Kisiel
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W dniach 4-7 lutego 2013 roku
w Irańskiej stolicy – Teheranie pierwszy
raz SPWiR uczestniczyło w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji
(The 5th Fajr International Inventions and
Innovation Exhibition - FINEX 2013) zorganizowanej przez Irańską Narodową Federację Elit, którą swym honorowym patronatem objął Wiceprezydent Iranu, przy
wsparciu m. in. Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej (WIPO) oraz
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Wynalazczych (IFIA). Impreza odbyła się
na
terenie
kompleksu
kulturalnoturystycznego i religijnego Great Musalla
im. Ajatollaha Imama Khomeiniego.

rodową. Wystawa miała na celu przede
wszystkim stworzenie okazji dla irańskich
i zagranicznych wynalazców do zaprezentowania swoich rozwiązań technologicznych, nawiązania licznych kontaktów biznesowych z ekspertami z różnych gałęzi
przemysłu, naukowcami, a także producentami i dystrybutorami oraz potencjalnymi inwestorami i brokerami.

Wnętrze sali wystawienniczej FINEX 2013

Imam Khomeini Great Musalla

FINEX-2013 była już 5 edycją wystawy, natomiast pierwszy raz międzyna-

Polska reprezentowana była przez
pięcioosobową delegację w skład której
wchodził mgr inż. Edward Ziaja dyrektor
Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu wraz z małżonką
Elżbietą oraz dwóch przedstawicieli
SPWiR - Wiceprezes KR SPWIR mgr Paweł
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Kamiński oraz członek KR SPWIR dr Katarzyna Oźga.

Wiceprezes KR SPWiR Paweł Kamiński wręcza
nagrodę specjalną naszego stowarzyszenia przedstawicielowi twórców z Iranu
Delegacja Polska wraz z przedstawicielami Iranu
i Libanu (od lewej mgr Elżbieta Ziaja, mgr inż.
Edward Ziaja, mgr Paweł Kamiński, Alireza Rastegar Abbasalizadeh Prezes Pierwszego Instytutu
Wynalazców i Badaczy Republiki Islamskiej Iranu
(FIRI) oraz Dyrektor ds. sekcji międzynarodowej
FINEX 2013, dr Katarzyna Oźga, dr Ahmed Chaalanem Prezes Stowarzyszenia Narodowego na
rzecz Nauki i Badań Naukowych w Libanie
(NASR))

Na wystawie zaprezentowanych zostało około 330 innowacyjnych rozwiązań
i wynalazków, w tym 115 zagranicznych,
ocenionych przez międzynarodowe jury,
liczące 60 członków. SPWiR promowało
w Iranie 16 innowacyjnych rozwiązań
i technologii opracowanych przez polskich
twórców. W wystawie brało udział 30 państw m. in: Bośnia, Liban, Kirgistan, Azerbejdżan, Korea Południowa, Tajlandia,
Filipiny, Chiny, Brazylia, Niemcy, Rosja,
Australia, Kuwejt, Rumunia, Qatar, Cypr
czy Turcja. Nagrodę specjalną SPWiR Wiceprezes KR SPWiR mgr Paweł Kamiński
wręczył twórcom z Iranu.
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Impreza FINEX – 2013 zakończyła
się niebywałym sukcesem dla polskich
twórców, o czym świadczą zdobyte przez
nich medale - te o najcenniejszym kruszcu
- wszystkie złote. Wszystkim nagrodzonym
Gratulujemy!!!
W czasie FINEX-2013 otrzymaliśmy
następujące nagrody:
 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 – złoty medal
 Bardzo lekkie piany konstrukcyjne
i wypełniające oparte na stopach AlMg (Politechnika Częstochowska) – Leopold Jeziorski, Marcin Nabiałek, Michał Szota,
Roman Czyż, Jerzy Smolik – złoty medal
 Nanomateriały z metastabilną fazą
Sm - Co do produkcji wysokotemperaturowych
czujników (Politechnika Częstochowska) –
Marcin Dośpiał, Marcin Nabiałek, Michał
Szota, Henryk Dyja, Paweł Pietrusiewicz,

Konrad Gruszka, Łukasz Michta, Katarzyna Oźga – złoty medal
 Ekologiczne wyroby budowlane,
czyli jak zrobić coś praktycznego ze śmieci
(Politechnika Częstochowska) - mgr inż.
Ilona Łęgowik, dr inż. Anna Zawada, dr
hab. inż. Józef Iwaszko prof. P.Cz. – złoty medal
 Warstwa gradientowa na stalach
narzędziowych wytwarzana poprzez
stopowanie laserowe (Politechnika Śląska) – dr inż. Mirosław Bonek, prof. dr
hab. inż. Leszek A. Dobrzański – złoty
medal
 Wieloskładnikowe powłoki PVD
zwiększające trwałość ostrza z ceramiki narzędziowej (Politechnika Śląska) – prof. dr
hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż.
Daniel Pakuła, dr inż. Marcin Staszuk,
dr inż. Małgorzata Musztyfaga – złoty
medal
 Nanokompozyty
składające
się
z nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami platyny (Politechnika Śląska) – dr
hab. inż. Anna D. Dobrzańska - Danikiewicz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, dr inż. Mirosława Pawlyta, mgr inż.
Dariusz Łukowiec – złoty medal

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli Polski
z młodzieżą irańską

 Samoserwisujące się szyny bainityczne do wielkich obciążeń (Akademia
Górniczo-Hutnicza) – prof. dr hab. inż.
Jerzy Pacyna – 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 Stąpor – złoty
medal
 Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg
SHIBA (Wojskowa Akademia Techniczna) – Wiesław Barnat, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Wróbel, Marcin Szczepaniak
– złoty medal
 Sposób pomiaru położenia górnego
pierścienia dociskającego kule miażdżące
w młynie pierścieniowo - kulowym i układ do
realizacji tego sposobu (Instytut Automatyki
Systemów
Energetycznych)
–
dr Włodzimierz Obaleński, mgr inż.
Robert Kielian, mgr inż. Włodzimierz
Fennig, mgr inż. Mariusz Lipiński – złoty medal
 Sposób automatycznej regulacji mocy czynnej i częstotliwości cieplnych bloków
energetycznych (Instytut Automatyki Systemów Energetycznych) dr Włodzimierz
Obaleński, mgr inż. Edward Ziaja, mgr
inż. Robert Kielian, mgr inż. Włodzimierz Fennig – złoty medal
 Mikroemulsja woskowa na bazie
z wosków pochodzących z odzysku oraz sposób jej wytwarzania (Instytut Nafty i Gazu)
– Halina Syrek, Jan Lubowicz, Artur Antosz, Anna Bartyzel, Jacek Kapelak, Urszula Gawlak - Józefczyk, Wojciech
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Wilk, Delfina Rogowska, Małgorzata
Lachman, Łukasz Jęczmionek, Kamil
Berdechowski, Bogusława Danek – złoty
medal
 Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębokich poziomach
(Instytut Nafty i Gazu) – Jan Lubaś, Marcin Warnecki – złoty medal
 Uniwersalny pakiet detergentowy
do olejów napędowych (Instytut Nafty i Gazu) –Winicjusz Stanik, Roman Kępiński,
Zbigniew Paćkowski, Iwona Skręt, Leszek Ziemiański, Jan Lubowicz, Grażyna Żak, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, Michał Janeczek – złoty medal
 Nowe, stabilne kompleksy złota (III)
stymulatorem urody i zdrowia człowieka
(Jednostka Innowacyjno Wdrożeniowa
INWEX) – Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Elwira Szczepaniak, Dominika Szczepaniak, Monika
Szczepaniak –złoty medal
Wysoki poziom techniczny naszych projektów został doceniony również przez Stowarzyszenia Wynalazcze innych państw, którzy postanowili wyróżnić dwa z nich swoimi nagrodami specjalnymi, i tak: Korea Invention Promotion
Association wyróżniła projekt ,,Bardzo
lekkie piany konstrukcyjne i wypełniające oparte na stopach AlMg” opracowany przez prof. dr inż. Leopolda Jeziorskiego, dr hab. Marcina Nabiałka, prof.
nzw. dr hab. inż. Michała Szotę, mgr inż.
Romana Czyża, mgr Jerzego Smolika
z Politechniki Częstochowskiej, HAG Invention - Association Germany rozwiązanie ,,Ekologiczne wyroby budowlane,
czyli jak zrobić coś praktycznego ze
śmieci’’ – twórcy: mgr inż. Ilona Łęgowik, dr inż. Anna Zawada, dr hab. inż.
30

Józef Iwaszko prof. P.Cz – również z Politechniki Częstochowskiej.
Szczególnym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i zwiedzających
cieszyło się rozwiązanie ,,Nowe, stabilne
kompleksy złota (III) stymulatorem urody i zdrowia człowieka” opracowane
w Jednostce Innowacyjno Wdrożeniowej
INWEX z Kielc przez Stanisława Szczepaniaka, Remigiusza Szczepaniaka, Elwiry
Szczepaniak, Dominiki Szczepaniak i Moniki Szczepaniak, do których trafiły aż trzy
nagrody specjalne od INST Taipei INT’L
Invention Show & Technomart (Tajwan), Association ,,Russian Hause for International
Scientific and Technological Cooperation” (Rosja) oraz od WorldWide Independent Inventors Association (Rumunia).

Wiceprezes KR SPWIR mgr Paweł Kamiński
odbiera nagrodę specjalną KIPA

W trakcie trwania wystawy polskie
stoisko SPWiR zaszczyciła swoją obecnością pani Mi-Young Han, Prezes Stowarzyszenia Koreańskich Kobiet Wynalazczyń
(KWIA) oraz Światowego Stowarzyszenia
Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców
(WWIEA), która od wielu lat działa ma
rzecz promocji oraz rozwoju kobiet–
wynalazców. Zostaliśmy powtórnie ser-

decznie zaproszeni przez panią Prezes do
wzięcia udziału w Międzynarodowej Wystawie KIWIE, która odbywała się
w dniach 1-4 maja 2013r w Seulu, jednak
z powodu napiętej sytuacji politycznej
pomiędzy Koreami, a także zbyt małej
liczby zgłoszonych rozwiązań przez polskie kobiety-wynalazczynie w bieżącym
roku kalendarzowym nie uczestniczyliśmy
w tej znamiennej wystawie.
Delegacja Polska z gościem Panią Mi-Young
Han, Prezes Stowarzyszenia Koreańskich Kobiet
Wynalazczyń (KWIA) oraz Prezes Światowego
Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców Przedsiębiorców (WWIEA)
dr Katarzyna Oźga
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W dniach 9 – 11 maja 2013 w Kuala
Lumpur w Malezji odbywała się 24 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX
2013. Miała ona miejsce w Kuala Lumpur
Convention Centre, gdzie oglądało ją ok.
12 tysięcy zwiedzających.

Część polskiej delegacji oraz przedstawiciele
WPHI Ambasady Polski w Malezji

W tej najpopularniejszej wystawie
innowacyjno-technologicznej w południowej części Azji, jak co roku, brało udział
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów, które jako wyłączny
przedstawiciel Polski pokazało rozwiązania polskich twórców z jednostek sfery
nauki. Jury składające się z międzynarodowych specjalistów przyznało polskim
rozwiązaniom 18 medali, w tym aż 10 zło32

tych doceniając wysoki poziom wynalazczy Polaków.
 Biodegradable textiles and methods
of their manufacture (Politechnika Częstochowska) – prof. dr inż. Jarosław
Rajczyk, dr inż. Jacek Halbiniak, dr inż.
Bogdan Langier – złoty medal
 Nowoczesne opatrunkowe materiały
polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi (Politechnika Krakowska) - Bożena Tyliszczak, Agnieszka SobczakKupiec, Katarzyna BialikWąs, Dagmara
Malina, Zbigniew Wzorek – srebrny medal
 Sposób obróbki gnojowicy (Politechnika Krakowska) – Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski, Józef Hoffmann,
Krystyna Hoffmann – srebrny medal
 Kompozyty biomedyczne otrzymywane z hydroksyapatytu oraz naturalnych
hydrokoloidów (Politechnika Krakowska) –
Agnieszka Sobczak-Kupiec, Bożena Tyliszczak, Dagmara Malina, Katarzyna
Bialik-Wąs, Zbigniew Wzorek – srebrny
medal
 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania (Politechnika Lubelska) – dr inż. Aneta TorŚwiątek – złoty medal
 Technologia wytwarzania polikrystalicznego grafenu na skalę przemysłową

(Politechnika Łódzka) – Piotr Kula, Robert Pietrasik, Konrad Dybowski, Łukasz Kaczmarek, Radomir Taraszkiewicz, Wojciech Modrzyk, Antoni Rzepkowski, Dariusz Kazimierczak – srebrny
medal

Przedstawicielka Politechniki Łódzkiej prezentuje rozwiązanie Członkowi Jury

 Diamentowa mikroelektroda do użycia w środowiskach biologicznych (Politechnika Łódzka) – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Starga, dr inż. Maciej Dłużniewski, prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Fabisiak, dr inż. Kazimierz Paprocki, dr
inż. Adam Rylski – srebrny medal
 Dźwiękochłonny
kompozyt
na
osnowie termoplastycznej (Politechnika
Łódzka) – prof. dr hab. Izabella Krucińska, dr inż. Eulalia Gliścińska, dr hab.
Marina Michalak, *dr hab. inż. Danuta
Ciechański, *mgr inż. Arkadiusz Bloda,
*mgr inż. Janusz Kazimierczak, *dr inż.
Ewa Kopania, *mgr inż. Justyna Wietecha (*Instytut Biopolimerów i Włókien
Chemicznych) – złoty medal
 Bioaktywne, nanowłókniste materiały
polimerowo-węglowe
(Politechnika
Łódzka) – prof. dr hab. Izabella Krucińska. dr hab. Krzysztof Babeł, dr inż. Eulalia Gliścińska – złoty medal

 Zwiększenie trwałości ostrzy skrawających ze sialonowej ceramiki narzędziowej
poprzez zastosowanie wieloskładnikowych,
nanostrukturalnych powłok PVD (Politechnika Śląska) – prof. dr hab. inż. Leszek
A. Dobrzański, dr inż. Marcin Staszuk,
dr inż. Daniel Pakuła, dr inż. Małgorzata
Musztyfaga – złoty medal
 Nanokompozyty składające się z nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami platyny (Politechnika Śląska) – dr
hab. inż. Anna D. DobrzańskaDanikiewicz, prof. Pol. Śl, dr inż. Mirosława Pawlyta, mgr inż. Weronika Wolany, mgr inż. Dariusz Łukowiec – złoty
medal
 Laserowe stopowanie i przetapianie
warstwy wierzchniej odlewniczych stopów
aluminium proszkami ceramicznymi (Politechnika Śląska) – dr inż. Krzysztof Labisz, dr hab. inż. Tomasz Tański, prof.
dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański – złoty
medal

Przedstawicielki Politechniki Łódzkiej prezentują
rozwiązania kolejnym członkom Jury

 Symulacja komputerowa naprężeń
własnych dwuwarstwowych powłok PVD na
spiekanej stali szybkotnącej (Politechnika
Śląska) – prof. dr hab. inż. Leszek
A. Dobrzański, dr hab. inż. Waldemar
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Kwaśny, prof. nadzw. Pol. Śl., dr Agata
Śliwa – złoty medal
 Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg
SHIBA (Wojskowa Akademia Techniczna) – Wiesław Barnat, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Wróbel, Marcin Szczepaniak
– złoty medal
 Biomedyczny terminal kontroli dostępu VeinGuard (Instytut Maszyn Matematycznych) – mgr inż. Lech Naumowski, mgr inż. Jarosław Wojtowicz, mgr
inż. Przemysław Cychowski, mgr inż.
Mirosława Plucińska – srebrny medal
 An analgesic pharmaceutical composition for oral administration (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – Magdalena
Bujalska-Zadrożny, Marek Naruszewicz
– srebrny medal

 Halogen
derivatives of benzo[b]furans, possibly in the form of pharmaceutically acceptable salts, and use of halogen
derivatives of benzo[b]furans (Warszawski
Uniwersytet Medyczny) – Mariola Krawiecka, Bożena Kuran, Jerzy Kossakowski, Marcin Cieślak, Julia KaźmierczakBarańska, Karolina Królewska, Barbara
Nawrot – brązowy medal
 PIAP GRYF (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) – 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

Przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiają do oceny innowacyjne rozwiązania
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Największym sukcesem okazało się
zdobycie przez jedno z polskich rozwiązań
nagrody dla „Najlepszego Wynalazku
ITEX 2013″ w kategorii zagranicznej. Wyróżnienie to otrzymała „Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA” z Wojskowej Akademii Technicznej, której twór-

cami są: dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof.
WAT, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda,
mgr inż. Tomasz Wróbel i dr inż. Marcin
Szczepaniak. Polski wynalazek został wybrany z ponad tysiąca rozwiązań z 20 krajów.

Odbiór nagrody Grand Prix dla wynalazców z Wojskowej Akademii Technicznej
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Podczas trwania ITEX 2013, przy współpracy z Ambasadorem RP prof. Adamem Jelonkiem, dla przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostały zorganizowane spotkania z Władzami Malezyjskich
Uniwersytetów

Podziękowania należą się Ambasadorowi RP w Kuala Lumpur Panu Profesorowi Adamowi Jelonkowi oraz Pracowników Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Kuala Lumpur to jest dla Radcy Artura Dąbkowskiego i Pierwszego Sekretarza Rafała
Szczepkowskiego, którzy jak co roku aktywnie pomagali w naszym delegatom w organizacji
polskiego stoiska, a także w promocji polskich wynalazków podczas trwania wystawy.
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SKŁAD ZESPOŁU
- mgr inż. Kazimierz Okraszewski - kierownik
- dr inż. Bogdan Bogdański
- członek
- mgr inż. Jan Kawiński
- członek
- student Paweł Sztuk
- członek
__________________________________________________________________________
1. W dniach od 6.10. do 19.10.2012 podczas Warszawskiej Międzynarodowej Wystawy Wynalazków zorganizowanej przez SPWiR w Politechnice Warszawskiej zaprezentowano
osiągnięcia młodych wynalazców.

Od prawej Ewa Łukasik, koordynator konkursu Młody Innowator, SG KR SPWiR M. Nabiałek
i K. Okraszewski oraz studenci przeglądający rozwiązania innowacyjne prezentowane na IWIS 2012

2. W dniach od 5.02. do 7.02.br. na Giełdzie Wynalazków zorganizowanej przez SPWiR
w Centrum Nauki KOPERNIK, w Warszawie młodzi innowatorzy po raz kolejny zaprezentowali swoje oryginalne rozwiązania.
(Więcej informacji jest na stronnie www.polskiewynalazki.pl oraz stronach FSNT- NOT
w zakładkach: konkursy i olimpiady oraz aktualności
3. Ogólnopolski Konkurs MŁODY INNOWATOR
14.05.br. – posiedzenie Jury Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora,
które odbyło się w siedzibie NOT w Warszawie.
Na posiedzeniu komisji konkursowej nasze Stowarzyszenie reprezentowali
koledzy Bogdan Bogdański i Kazimierz Okraszewski.
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Komisja Konkursowa podkreśliła wysoki poziom nadesłanych prac.
19.06.br. – zaplanowana jest uroczystość – Finału VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
o tytuł Młodego Innowatora – w Kancelarii Prezydenta RP.
4. Projekt edukacyjny pt. Innowacyjna Technika adresowany do uczniów gimnazjum,
Inicjatorem projektu jest FSNT-NOT, który wspólnie z zespołami nauczycieli opracowuje program oraz jego obudowę tj. : Zeszyt ćwiczeń dla ucznia i Poradnik dla nauczyciela.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Termin realizacji od 20.11.2012 do 30.11.2014 roku.

Odbyły się już trzy WARSZTATY
PROGRAMOWE pilotażowego projektu
„Innowacyjna technika – programy zajęć
technicznych dla gimnazjów. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele 20 gimnazjów z Białegostoku, Gliwic, Łodzi, Radomia i Warszawy oraz koordynatorzy
terenowi. W warsztatach udział wziął także ekspert POKL Marek Dziduszko i przedstawiciele FSNT NOT zaangażowani
w projekt.
Kolega mgr inż. Kazimierz Okraszewski w projekcie reprezentuje SPWiR
i pełni funkcję koordynatora terenowego
dla gimnazjów w Warszawie. Podczas
warsztatów zwrócił uwagę na bardzo
ważny cel wychowawczy, który uczestnicy
projektu przyjęli do osiągnięcia. Tym celem jest wychowywanie społeczeństwa
obywatelskiego poprzez integrację społeczną, zwłaszcza ludzi młodych wokół
realizacji wspólnych zadań dla osiągnięcia
wspólnego dobra.
Specyfika twórczości technicznej
(etapy prowadzące od pomysłu do przemysłu - projektowanie, organizowanie,
wykonywanie, prezentowanie, wdrażanie,
recykling i ochronę środowiska itp.)
w szczególny sposób sprzyja tej integracji
i (jego zdaniem) - jak żaden inny rodzaj
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twórczości - uczy współdziałania w zespole, tak potrzebnego w pracy zawodowej.
Kazimierz Okraszewski podkreślił
pilną potrzebę rozwijania potencjału intelektualnego i rozbudzania u uczniów wyobraźni technicznej, a w szczególności konieczności zainteresowania dzieci i młodzieży wymyślaniem różnych ulepszeń
i wykonywaniem innowacji.
Niezwykle ważne jest wyrobienie
przekonania, że w nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku zainteresowanie zagadnieniami ulepszania, racjonalizacji, innowacji, powinno być powszechne, powinni się tym zajmować niemal wszyscy
ludzie niezależnie od płci i wieku, posiadanego poziomu wykształcenia oraz typu
ukończonej
szkoły
(ogólnokształcąca,
techniczna). Do realizacji tych celów są
potrzebni twórczy nauczyciele, rozumiejący zjawiska zachodzące we współczesnym
świecie.
Kazimierz Okraszewski podziękował
nauczycielom, za ich zaangażowanie
w realizacji zadań objętych projektem.
Opracował mgr inż. Kazimierz Okraszewski

Założenia
metodyczne
oraz
dydaktyczno-wychowawcze programu
Życie człowieka jest ściśle związane
ze
środowiskiem
technicznym
i uzależnione od postępu cywilizacyjnego.
Wszech-obecna
technika
wpływa
pozytywnie na rozwój społeczeństw, ale
także niesie z sobą zagrożenia, np.
w postaci zanieczyszczenia lub dewastacji
środowiska. Świadomość tych zagrożeń
powinna towarzyszyć wszelkim decyzjom
związanym z projektowaniem produktu,
jego wykonawstwem, eksploatacją, a także
wycofywaniem z użytkowania. Człowiek,
mając do dyspozycji wiele tradycyjnych
rozwiązań, ciągle poszukuje nowych –
lepszych,
nowocześniejszych,
bezpieczniejszych,
tańszych
w
produkcji
i użytkowaniu.
Nauczyciel powinien pokazywać
uczniowi złożoność świata i miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym oraz technicznym.
W dobie postępu cywilizacyjnego również
ważne jest odkrywanie, a następnie rozwijanie potencjału intelektualnego młodych
ludzi, już od najmłodszych lat szkolnych.
Uczniowie podczas zajęć technicznych
powinni być inspirowani do twórczości
technicznej, która jak żadna inna wymaga

pracy zespołowej. Daje możliwość praktycznego wykazania się zdobytą wiedzą
oraz umiejętnościami społecznymi. Zadaniem nauczyciela i szkoły jest więc zorganizowanie warunków do zdobywania
wiedzy, która powinna być środkiem do
kształcenia umiejętności i innowacyjnych
postaw uczniów.
Absolwent gimnazjum powinien
być nie tylko odbiorcą, użytkownikiem
dóbr materialnych, ale również mieć ich
oceny oraz posiadać wstępne przygotowanie do tego, aby stać się współtwórcą
produktów i usług w innowacyjnej
gospodarce rynkowej.
Podczas rozwiązywania różnego
typu problemów i zadań odwoływać się
będziemy do wiadomości i umiejętności
uczniów wyniesionych ze szkoły podstawowej oraz doświadczeń życia codziennego.
Cele kształcenia w podstawie programowej sformułowane są jako wymagania ogólne, a treści nauczania oraz opis
założonych osiągnięć uczniów - jako wymagania szczegółowe. Zgodnie z powyższym, w programie edukacyjnym „Innowacyjna technika” proponujemy uszczegółowiony materiał nauczania, szczegółowe
cele kształcenia i wychowania oraz procedury (sposoby osiągania celów) zdefinio39

wane w sposób operacyjny (proste, jednoznaczne, mierzalne). Takie rozwiązanie
umożliwi nauczycielom stosowanie różnorodnych sposobów prowadzenia zajęć
z mocnym akcentowaniem metod aktywizujących, przy równoczesnym zachowaniu
projektowego charakteru pracy zespołowej
uczniów.
Zajęcia techniczne mają niezaprzeczalne walory rozwojowe. W największym stopniu wpływają na rozwój
emocjonalny i umysłowy oraz sprawność
manualną. Pozwalają na ukształtowanie
człowieka odpowiedzialnego, będącego
świadomym
uczestnikiem
kultury
technicznej, który wykorzystuje technikę
zgodnie z przyjętym przez siebie
systemem wartości. Powinny wspierać
rozwój ucznia oraz pomagać mu
w ujawnieniu i pogłębieniu jego zainteresowań, a także – określeniu (w miarę
wyciągania wniosków na podstawie
eksperymentów, w których uczestniczy)
własnych możliwości, ocenie słabych
i mocnych stron.
Celem główny
Program kładzie największy nacisk
na kreowanie innowacyjnych postaw
uczniów oraz opanowanie praktycznych
metod działania, nie pomijając oczywiście
mocno akcentowanego w podstawie
programowej kształtowania określonych
umiejętności i postaw wobec techniki.
Cele szczegółowe
Cele szczegółowe, przyjęte do
osiągnięcia w czasie realizacji Programu,
są zgodne z postawą programową
przedmiotu zajęcia techniczne.
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Sposób realizacji programu
Program edukacyjny INNOWACYJNA
TECHNIKA
opracowano
w 5. osiach tematycznych, na potrzeby
przedmiotu zajęcia techniczne w gimnazjach, obecnie realizowanego pilotażowo,
w:
Warszawie,
Radomiu,
Łodzi,
Białymstoku, i Gliwicach. W przyszłości
przewidujemy możliwość jego realizacji
również w innych ośrodkach w kraju.
Zgodnie z programem edukacyjnym
uczniowie podczas zajęć, mają zapoznać
się
ze
sposobem
opracowywania
projektów dotyczących różnych aspektów
środowiska technicznego. Projekty mają
być
wykonywane
przez
zespoły
uczniowskie (liczące nie mniej niż po
3. uczniów). Uczniowie, w zależności od
wykazywanych
zainteresowań
oraz
posiadanych kompetencji społecznych,
dobierają się w zespoły twórcze w sposób
dobrowolny (nauczyciele nie powinni
ingerować). W sytuacjach sporadycznych
pracę
projektową
uczniowie
mogą
opracowywać
indywidualnie.
Na
pierwszych zajęciach uczniowie, po
zorganizowaniu się w grupy, biorą udział
w warsztatach poznawczo-integracyjnych.
Ich cel jest bardzo istotny dla osiągnięcia
powodzenia w pracy twórczej, jaką jest
wykonywanie projektu przez zespół
różnych osób.
Założeniem jest, aby w grupach, nie
dzielić uczniów na lepszych i słabszych,
i aby stworzyć takie warunki w szkole,
w których, każdy z uczniów będzie się
czuł potrzebny.
Uważamy, że my dorośli (rodzice,
nauczyciele) zbyt mało uwagi poświęcamy
na pełniejsze poznawanie uczniów, i to

przede wszystkim z ich dobrych stron. Co
ciekawe
sami
zainteresowani,
na
zadawane pytanie, czy wiedzą oni, czym
pozytywnym się wyróżniają, lub co
takiego u siebie mają najcenniejszego ,przy
udzielaniu odpowiedzi wpadają w duże
zakłopotanie. Dlatego istnieje potrzeba
przeprowadzenia na pierwszych zajęciach
warsztatów
poznawczych
pt.:
„poznajemy nasze mocne i słabe strony”.
Warsztaty
te,
zapewne
umożliwią
otworzyć się, nie jednemu uczniowi, na
potrzeby nie tylko własne ale i innych.
Przy pracy zespołowej konieczne jest stałe
budowanie przyjaznych relacji pomiędzy
uczestnikami. Naszym zdaniem wzajemne
pełniejsze poznanie się uczniów, jest
bardzo potrzebne. Zapewne będzie też

miało pozytywny wpływ na ich rozwój
emocjonalny i intelektualny.
W
ramach
programu
jest
opracowywana bogata oferta tematówscenariuszy zajęć technicznych dostosowanych, przede wszystkim, do predyspozycji
uczniów,
i
uwzględniających
możliwości
techniczne
i
finansowe
gimnazjów działających w konkretnym
środowisku lokalnym.
Przewiduje się, że różne grupy
uczniów, w tym samym czasie, będą
wykonywały projekty o zróżnicowanej
tematyce. Wtedy możliwe będzie, po
wykonaniu projektów, wymienienie się
doświadczeniami.
mgr inż. Kazimierz Okraszewski
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MŁODZI INNOWATORZY 2012/2013
14 maja br. pod przewodnictwem Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny prezes FSNT-NOT
Jury Konkursu „Młody Innowator” oceniło projekty przygotowane przez młodzież, która
wzięła udział w VI edycji tegoż konkursu.
Uroczysty finał konkursu odbędzie się 19 czerwca w Kancelarii Prezydenta RP.
Tytuł Młodego Innowatora otrzymali:
W kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce – za pracę „Bezpieczny plecak” Jakub Kowalczyk i Jakub Olszewski,
z SP nr 12 z Siedlec
II miejsce – za projekt „Rękawica dla niewidomych” Patrycja Cabaj i Adrianna Wiewiórka,
z SP nr 12 z Siedlec
III miejsce – za pracę zbiorową „Parafialna sztuczna skocznia narciarska”
Katarzyna Chrapko,Natalia Owczarz, Dawid Surowiak, Aleksandra Woźniak,
Sylwia Bieniasz, Eliza Lebioda,Karolina Szewc,
z SP w Nisku
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – za pracę „Nocne Świetliki” Sylwia Szraga,
z Gimnazjum w Radzyminie
II miejsce – za projekt „Nadajnik przywoławczy“ Korneliusz Duduś,
z Gimnazjum Nr 2 w Chełmie
III miejsce - za projekt “Odzyskiwanie energii windy“
Adam Sobczyk, Maciej Kopycki, Jakub Marczewski, Piotr Krupa, Leszek Wziątek
z Gimnazjum nr 5 w Radomiu
W kategorii liceum ogólnokształcące:
I miejsce – za projekt „Komórkowy licznik mediów, eko – aplikacja na telefon, kontroler zużycia
energii, wody, gazu i ilości odpadów wytworzonych w gospodarstwie domowym”
Maja Trębacz,z XXVII LO w Warszawie
II miejsce – za projekt „Roleta solarna SOLARBLIND o.o. – czyli woda użytkowa z rolety”
Magdalena Mróz i Karolina Pakuła z II LO w Słupsku.
W kategorii technikum:
I miejsce – za pracę „Manipulator – ramię robota sterowane ręcznie” Łukasz Szczeciński,
z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli
II miejsce – za pracę „Light concreto – ściana świetlna z betonu architektonicznego” Marcin
Pałęcki
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
III miejsce – za pracę „Frezarka CNC” Przemysław Lewandowski
z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli
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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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