Szanowne Koleżanki
i Szanowni Koledzy,
z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu kolejny numer biuletynu „Wynalazcy”.
W numerze tym zostaną przedstawione liczne relacje z działalności Stowarzyszenia przede wszystkim dotyczące upowszechniania wyników prac polskich Twórców.
Sylwetka wynalazcy prezentowana w bieżącym numerze nie została wybrana przypadkowo.
W tym roku nasze stowarzyszenie obchodzi jubileusz XXV-lecia działalności, a czyja postać może
lepiej przybliżyć Państwu problemy polskich wynalazców i obszary działalności SPWiR, niż Honorowego Prezesa SPWiR
dr. Jerzego Polaczka. Kolega Jerzy Polaczek od samego początku powstania naszego
Stowarzyszenia nierozerwalnie jest związany z działalnością SPWiR. Dzięki swojemu
wieloletniemu bezinteresownemu zaangażowaniu w działalność stowarzyszeniową zyskał uznanie nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie. Obecnie w światowych kręgach
wynalazców jest uznany ambasadorem polskich Twórców.
Uroczyste obchody XXV-lecia SPWiR przewidujemy podczas kolejnej edycji
Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy IWIS 2014, która odbędzie się w dniach
14-16 października w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Już dziś pragnę
zaprosić wszystkich polskich wynalazców do udziału w tej imprezie promującej nie
tylko osiągnięcia nauki polskiej, ale i światowej. W zeszłorocznym IWIS-ie wzięli
udział wynalazcy z 24 krajów i zaprezentowali blisko 400 wynalazków. IWIS jest
umieszczony w kalendarzu IFIA i obecnie jest jedną z największych i ogólnie uznanych wystaw wynalazków na świecie. Ciesząc się stale rosnącą popularnością stanowi
wspaniałą wizytówkę Polski. O prestiżu IWIS-u decyduje również honorowy patronat
nad wystawą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz partnerstwa strategiczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Rady
Głównej Instytutów Badawczych, Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych
NOT, Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

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

Dr inż. Jerzy Polaczek
Jerzy Polaczek urodził się 18 marca 1938 r. w Grodnie (obecnie Białoruś) w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Bonifacy pracował w Starostwie, matka Józefa, z domu Parzonko, była wiejską nauczycielką
w Żarnówce k. Grodna. W czasie wojny ojciec został osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie zmarł w 1942 roku. Gdy po
wybuchu II Wojny Światowej Grodno zajęły wojska sowieckie, ojciec
Jerzego, poszukiwany przez NKWD, przeszedł przez „zieloną granicę” do niemieckiej strefy okupacyjnej i zamieszkał u swoich rodziców
w Zawierciu. Ojciec i dziadek Jerzego przed wojną byli działaczami
związków zawodowych, więc gdy Niemcy rozpoczynali wojnę z Rosją
sowiecką 21 czerwca 1941 roku zostali oni aresztowani i uwięzieni
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Obaj zmarli tam, ojciec po
9 miesiącach, 14 marca 1942 r., w wieku 32 lat. O jego śmierci skrupulatna administracja obozu zawiadomiła rodzinę. Jerzy nie zdołał
w swojej pamięci zachować żadnych wspomnień ojca.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 roku matka i Jerzy przenieśli się ze wsi do Białegostoku, a stamtąd w 1946 roku na Ziemie Odzyskane do Mrągowa. Matka Jerzego
wróciła do pracy nauczycielskiej, a Jerzy rozpoczął naukę w szkole podstawowej.
Jerzy wyróżniał się wynikami w nauce i mając zaledwie 7 lat awansował już do trzeciej klasy. Szkołę podstawową ukończył w 1951 r. jako wzorowy uczeń i rozpoczął
naukę w mrągowskim Liceum Ogólnokształcącym.
W 1955 roku uzyskał świadectwo maturalne z prawie
samymi ocenami bardzo dobrymi. Tylko ocenę z biologii
obniżono mu za „brak światopoglądu materialistycznego”. Już w Liceum zaczyna zajmować się dziennikarstwem. Za niepoprawne poglądy polityczne ZMP ukarał
go obowiązkiem prowadzenia gazetki szkolnej. Jerzy osiągnął tu swój pierwszy sukces. Do czytania jego ręcznie
pisanych felietonów ustawiały się kolejki kolegów. Jest
zdecydowanym humanistą, ale świetne nauczycielki: matematyki (Krystyna Błaszak) i chemii (Zofia Masiulanis)
przekonują go do pójścia na Politechnikę, ku rozczarowaniu nauczycieli języka polskiego (Aleksander Szaroń)
i łaciny (Bernard Tisler). Wybiera Wydział Chemiczny
Politechniki Wrocławskiej mimo, że formalnie obowiązywała rejonizacja i powinien iść na studia do Olsztyna lub
do Gdańska. Ale Jerzy podczas nauki w szkole był
w 1948 roku na wycieczce na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu i w pamięci pozostało mu to piękne
miasto położone na wyspach na Odrze, pełne zieleni
Rodzice Jerzego; Grodno 1937 r. (Foto: Archiwum J.P.)
i zabytków. Bez problemów zostaje przyjęty na studia,
a najtrudniejsze pytanie zadane mu podczas egzaminu wstępnego, dotyczyło wyjaśnienia, dlaczego z tak dobrym świadectwem maturalnym nie dostał dyplomu „przodownika nauki i pracy społecznej”. Zamilkł nie
chcąc ujawniać poglądów, ale egzaminator nie nalegał na odpowiedź.
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Na hali półtechnik w ICSO, Blachownia Śląska 1966 r., w głębi
technik Pan Werner Linke (Foto: Archiwum J.P.)
„Studenci szkoleni wojskowo” w batalionie chemicznym
w Zgorzelcu, 1956 r.; od lewej: Norbert Łapacz, Jerzy Polaczek
i Antoni Lisiewicz (Foto: Archiwum J.P.)

Podczas studiów Jerzy ma okazję słuchać wykładów profesorów stanowiących elitę przedwojennej polskiej nauki z Politechniki Lwowskiej, którzy
po wojnie zostali przesiedleni do Wrocławia. Wśród
swoich profesorów wymienia nazwiska Włodzimierza Trzebiatowskiego, Bogusławy JeżowskiejTrzebiatowskiej, Edwina Płażka, Tadeusza Rabka
i Krzysztofa Pigonia. Spotyka się już wówczas
z problematyką wynalazczości i prawa patentowego, słuchając wykładów prof. Bronisłąwa Pilawskiego na temat ekonomiki przemysłu. Jerzy wyróżnia
się wynikami studiów. Jako jedyny na roku otrzymuje stypendium naukowe im. Marii SkłodowskiejCurie. Podczas studiów odbywa 4 praktyki przemysłowe: w Rokicie w Brzegu Dolnym, w Zakładach
Azotowych w Tarnowie, w Fabryce Farb i Lakierów
w Gdańsku-Oliwie i w cukrowni Crvenka w Jugosławii.

Jerzy (pierwszy z lewej) na praktyce studenckiej w jugosłowiańskiej cukrowni, Crvenka 1960 r. (Foto: Archiwum J.P.)
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Specjalizuje się w chemii i technologii polimerów u prof. Tadeusza Rabka, a jego praca magisterska dotyczyła chromatograficznego rozdziału racemicznych kwasów na syntetycznych, optycznie
czynnych anionitach. Za pracę magisterską i egzamin magisterski uzyskuje bardzo dobre oceny.

Przy „pracy koncepcyjnej” w Zakładzie Petro i Karbochemii
w IChP, 1980 r. (Foto: Archiwum J.P.)

Jako wyróżniający się student otrzymuje ofertę
pracy naukowej u swojego promotora. Jak to było
wówczas dosyć powszechne, pracuje na uczelni na
zasadzie prac zleconych, mieszka „na prywatce”
i czeka na wolny etat asystenta na uczelni. W marcu
1961 r. otrzymuje niespodziewanie nakaz pracy do
fabryki wojskowej. W popłochu wyjeżdża ze swoim
skromnym studenckim dobytkiem, którego większość stanowiły książki, do Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni Śląskiej, gdzie po studiach trafił jeden z jego najbliższych kolegów, Norbert Łapacz, i jest ze swojej tam pracy bardzo zadowolony. Nocnym pociągiem dociera do Kędzierzyna
i ... dr Zygmunt Lisicki, zastępca dyrektora Instytutu
po zapoznaniu się z dyplomem i indeksem kandydata bez wahania proponuje mu pracę. Pokazuje mu
puste laboratoria jako miejsce jego przyszłej pracy,

które trzeba sobie urządzić i proponuje mu, aby
zajął się wytwarzaniem polimerów z surowców
węglopochodnych. Miasto nie zrobiło na nim specjalnie korzystnego wrażenia, ale Instytut oferuje
pokój w hotelu asystenckim, w którym zamieszkuje
z kolegą Łapaczem. Instytut jest pełen takich jak oni
młodych, ambitnych ludzi, którzy trafili do Kędzierzyna szukając swojego miejsca w życiu i możliwości awansu w przemyśle chemicznym. Wszyscy
kipią od pomysłów zawodowych i pozazawodowych. W Instytucie organizowane są nie tylko seminaria naukowe, ale również wycieczki i wieczorki
towarzyskie, wspólne zabawy i turnieje brydżowe.

Gala na Wystawie Achema we Frankfurcie nad Menem, 1988 r.;
od lewej Jerzy z żoną Teresą i przyjaciółmi (Gisela i Gerd Collin) (Foto: Archiwum J.P.)

Bezpośrednim przełożonym Jerzego jest mgr
inż. Kazimierz Frączek, późniejszy profesor i wieloletni dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. Pierwsza jego
praca dotyczy syntezy N-winylopirolidonu. Aby
zgłosić do ochrony patentowej opracowane rozwiązanie (Patent polski 54803 z 1965 rok) musi zapoznać się z wynikami prac japońskiej konkurencji.
W tym celu z trudem i mozołem tłumaczy na polski
japońskie teksty patentów chroniących tam podobne
rozwiązanie. Jerzy włącza się też do prac nad technologią żywic kumaronowo-indenowych. Już
w 1963 r. publikuje wraz z K. Frączkiem pierwszą
swoją pracę w czasopiśmie Koks Smoła Gaz. W 1967
roku żywice te zostają wdrożone do produkcji
przemysłowej
w Zakładach Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie. Jest to jego pierwsze wdrożenie przemysłowe. W 1968 r. Instytut organizuje międzynarodowe
sympozjum na temat tych żywic. Na tym sympozjum Jerzy przedstawił m.in. referat o termometrycznej metodzie badania kinetyki procesu wytwa-

rzania żywic. Referatu wysłuchał prof. dr hab. Andrzej Orszagh, kierownik Katedry Technologii
Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i zaproponował mu przygotowanie
pracy doktorskiej na ten temat w jego Katedrze.
Obrona pracy ma miejsce na UW w końcu 1970 roku. Ostatecznie promotorem pracy „Zastosowanie
metody termometrycznej do badania reakcji polimeryzacji kationowej w układach dwufazowych”. jest
doc. dr hab. Zygmunt Lisicki a prof. dr hab. Andrzej
Orszagh zostaje recenzentem pracy. Drugim recenzentem jest prof. dr hab. Andrzej Bylicki z Instytutu
Chemii Fizycznej PAN. Jerzy uzyskuje stopień doktora nauk chemicznych.
Ucieczka przed pracą w fabryce wojskowej nie
oznaczała, że Jerzy był pacyfistą. Wychowany
w tradycji „bogoojczyźnianej” wiedział, że narodowi bohaterowie zdobywali szlify w zaborczych armiach. Dlatego nie wymigał się od szkolenia wojskowego na studiach (choć było to możliwe w okresie „odwilży” w 1956 r.), a w 1963 r. ukończył podchorążówkę wojsk chemicznych w Krakowie, odbył
„praktykę” w batalionie chemicznym w Koźlu
i „dosłużył” się stopnia porucznika.
Równolegle, od 1964 r., Jerzy jest redaktorem
Biuletynu Informacyjnego Instytutu, przemianowanego później na Problemy Syntezy Organicznej.
W 1967 r. dyrektorem Instytutu zostaje dr inż
Edward Grzywa, który powierza Jerzemu kierowanie Zakładem Informacji Naukowo-Technicznej
Instytutu i powołuje go na członka kolegium Instytutu. Wkrótce staje się on jednym z najbliższych
współpracowników Dyrektora. Gdy w 1969 r. redagowane przez Jerzego Problemy Syntezy Organicznej
uzyskują pierwszą nagrodę dla najlepszego biuletynu resortu Ministerstwa Przemysłu Chemicznego,
kierownictwo Zjednoczenia Przemysłu Azotowego,
któremu Instytut podlega przenosi biuletyn do Krakowa, ale bez zespołu redakcyjnego!. W to miejsce
Instytut zaczyna wydawać nowe czasopismo Zeszyty Naukowe ICSO, które nie tylko szybko wypełnia
lukę po biuletynie, ale osiąga dobrą pozycję naukową. Publikacje naukowe w Zeszytach mają tytuły
i streszczenia angielskie i są referowane przez Chemical Abstracts. W Zeszytach publikowane są nie tylko krótkie komunikaty młodych pracowników instytutu, ale również rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Jerzy działa też w Polskim Towarzystwie
Chemicznym. Wspólnie z dr. hab. inż. Janem Pielichowskim organizuje Oddział Towarzystwa w Opo-
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lu. W 1972 roku na Zjeździe PTCh w Gliwicach uzyskują nagrodę PTCh dla młodych naukowców.
W Instytucie współorganizuje koło Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
do którego należy od 1965 roku. W 1972 roku uzyskuje złotą odznakę SITPChem. W 1969 roku Stowarzyszenie deleguje go na Sympozjum IUPAC do
Budapesztu, gdzie poznaje prof. J.W. Breitenbacha
z Instytutu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego. Prof. J.W. Breitenbach zaprasza go na
6-miesięczny staż naukowy. Dyrektor E. Grzywa
wyraża zgodę na wyjazd. W wiedeńskim laboratorium Jerzy wyjaśnił jednoznacznie kontrowersje na
temat zachowania się N-winylokarbazolu w reakcjach bromowania. Wyniki tych badań opublikował
w Monatshefte für Chemie (wspólnie z J.W. Breitenbachem) oraz w Zeszytach Naukowych ICSO.

Jerzy prowadzi uroczystość Jubileuszu 75-lecia IChP na Zamku
Królewskim w Warszawie, 1997 r. (Foto: Archiwum J.P.)

Okres współpracy z dyrektorem E. Grzywą
wspomina bardzo ciepło. Jako jego asystent uczestniczył w licznych przedsięwzięciach organizacyjnych i z tej współpracy wyniósł praktyczną wiedzę
o zarządzaniu. W 1971 roku dyr. E. Grzywa proponuje mu objęcie stanowiska zastępcy dyrektora ds.
naukowych ICSO, ale wiąże się to z koniecznością
określonych deklaracji polityczno-światopoglądowych. Jerzy nie chciał jednak poddać się takim
ograniczeniom.) W 1971 roku postanawia odejść
z Instytutu. Od prof. Marii Tokarzewskiej uzyskuje
propozycję objęcia stanowiska kierownika pracowni
w Oddziale Instytutu Tworzyw Sztucznych w Mikołowie, a od prof. Zbigniewa Jedlińskiego dostaje
taką samą propozycję pracy w Zakładzie Polimerów
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PAN w Zabrzu. Decyduje się na przejście do Zabrza
z dniem 1 lipca 1971 roku Ma stanowisko adiunkta
i przyzwoite zarobki, dzięki współpracy z przemysłem (Zakłady Tworzyw Sztucznych w Krupskim
Młynie). Ale prof. Z. Jedliński powierza mu też zadanie nadzoru nad budową nowej siedziby Centrum („senior budowy”). Ta praca zabiera Jerzemu
wiele czasu nie dając żadnych efektów naukowych.
W tym czasie dojeżdża on do pracy w Zabrzu z Kędzierzyna, gdzie ma mieszkanie w budynku zakładowym ICSO. W 1973 r. uzyskuje dzięki pomocy
PAN duże mieszkanie w nowym bloku w Gliwicach.
Po 26 miesiącach pracy w Zabrzu postanawia
zmienić zatrudnienie. Zwraca się w tej sprawie do
prof. dr. hab. Stanisława Penczka, który wyraża
gotowość przyjęcia go na etat kontraktowy na 3 lata
w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi. Chce mu powierzyć tematykę termochemii polimerów. W ramach wstępnego szkolenia zaleca mu udział w I Krajowej Konferencji Kalorymetrii w Zakopanem, której organizatorem jest
prof. dr hab. Wojciech Zielenkiewicz z Instytutu
Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Ten podczas
rozmowy przekonuje Jerzego, aby odbył on staż
w Warszawie, a nie w Łodzi. Prof. S. Penczek wielkodusznie wyraża zgodę na tę zmianę. Prof.
W. Zielenkiewicz jest u szczytu swojej pozycji naukowej. Jako członek PAN i działacz partyjny ma
wielkie możliwości. Liczy, że Jerzy w IChF przygotuje rozprawę habilitacyjną. Ale warunki socjalne
Jerzego w Warszawie nie są najlepsze. Mieszka
w wynajętych pokojach oraz w słynnych domkach
fińskich na Jelonkach. Co czwartek wieczorem wraca do Gliwic do rodziny, gdyż w Akademii nie ma
formalnej dyscypliny pracy. Warunki do pracy nie
są najgorsze, ale jest zdany na siebie, nie żadnej
technicznej pomocy. Zaczyna wątpić, czy jednoosobowo uda mu się zrealizować ambitne zamierzenie
naukowe. Pojawia się jednak nowe wyzwanie. Jego
były dyrektor z ICSO, prof. dr hab. Zygmunt Lisicki,
który jest teraz kierownikiem zakładu w Instytucie
Chemii Przemysłowej, proponuje mu współpracę
przy realizacji ważnego programu rządowego PR-1,
kierunek V „Chemiczne przetwórstwo węgla”. Od
1 stycznia 1974 roku pracuje już w IChP, początkowo na części etatu a od 1 października 1976 roku na
pełnym etacie. W realizacji programu w instytucie
pracuje kilkadziesiąt osób z różnych zakładów naukowych.

szawie. W trakcie pobytu w Moguncji poznał prof.
Reinera Luckenbacha, późniejszego dyrektora Instytutu Beilsteina, co zaowocowało wieloletnią współpracą w zakresie opracowywania literatury publikowanej w językach słowiańskich.

”Blachowiańska kolonia” w Warszawie, 1989 r.; Jerzy stoi
w środku w drugim rzędzie (Foto: Archiwum J.P.)

Ponadto, w zewnętrznych instytutach i biurach
projektów pracuje w tym programie jeszcze więcej
badaczy i projektantów. Jerzy włączył się do pracy
z pełną energią. Zajmuje się najpierw destylacją
ekstrakcyjną hydrorafinatów benzolu surowego,
a później przerobem smoły węglowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydzielania i oczyszczania
antracenu i karbazolu. Program rządowy przyniósł
wiele cennych opracowań, które niestety nie miały
szans na wdrożenie w ówczesnych warunkach gospodarczych Kraju.
W tym czasie niecierpiąca zwłoki staje się dla
niego sprawa mieszkania w Warszawie. Nie może
już spędzać w Gliwicach trzech dni w tygodniu.
Teraz z Instytutu do Gliwic jeździ w sobotę po południu, a po południu w niedzielę musi już wracać
do Warszawy. Dyrekcja Instytutu nie jest jednak
w stanie załatwić obiecanego mu z puli ministerstwa
mieszkania służbowego. I tu rozwiązaniem problemu staje się wyjazd na przyznane mu jeszcze
w czasie pracy w Akademii stypendium Fundacji
Humboldta. W 1978 roku Dyrekcja IChP wyraża mu
zgodę na wyjazd na staż stypendialny do Instytutu
Chemii Fizycznej Uniwersytetu Jana Gutenberga
w Moguncji (Niemcy). Tam Jerzy znalazł się w swoim żywiole. Bada kinetykę szybkiej reakcji polimeryzacji jonowej w reaktorze strumieniowym i widzi
szansę przygotowania rozprawy habilitacyjnej. Ale,
niestety, w warszawskim Instytucie Chemii Przemysłowej organizacja partyjna podnosi krzyk: Iluż towarzyszy czeka tyle lat na wyjazd do RFN, a dr Polaczek
ledwie rozpoczął pracę i już wyjechał! Nikt nie zwraca
uwagi na to, że stypendium Jerzy uzyskał jeszcze
pracując w PAN i to w wyniku konkursu. Bezpartyjny dyrektor Instytutu ulega naciskom, skraca
Jerzemu 2-letni staż w Moguncji i odwołuje go do
Warszawy już po 9 miesiącach pobytu w Niemczech. W ten sposób prysła nadzieja na pracę habilitacyjną, ale zaoszczędzone pieniądze wystarczają na
zakup mieszkania w Locum i stabilizację w War-

Przesłuchanie w Parlamencie Europejskim w sprawie patentu
wspólnotowego w 1997 r., Jerzy w pierwszym rzędzie z lewej,
jako wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców,
obok inż. Horst Hauke z Niemieckiego Stowarzyszenia Wynalazców DEV (Foto: Archiwum J.P.)

Gdy w grudniu 1981 roku władza wprowadza
w Polsce „stan wojenny”, IChP jako „matecznik
Solidarności” znalazł się w trudnym położeniu.
Ówczesny dyrektor Instytutu, doc. dr inż. Jerzy
Kopytowski, zaprasza na naradę kilku pracowników naukowych, wśród nich Jerzego, i uprzedza, że
los Instytutu jest niepewny, a władze grożą cofnięciem finansowania prac. Jeśli więc ktoś ma możliwość zdobycia za granicą zleceń badawczych to
wasze paszporty służbowe są w mojej kasie pancernej.
Jerzy natychmiast podejmuje wyzwanie. Zgłasza się
z referatem na temat wydzielania i oczyszczania
antracenu na Kongres IUPAC do Kolonii, zapraszając do wysłuchania tego referatu znanego mu wówczas jedynie z literatury dr. Gerda Collina, dyrektora
badawczego niemieckiego koncernu Rütgers. Dr G.
Collin odpisuje, że tego dnia nie może przyjechać do
Kolonii, ale będzie tam następnego dnia. Jerzy jeszcze raz (w restauracji targowej!) wygłasza mu swój
referat wzbudzając jego zainteresowanie. Kilka dni
później Jerzy znów jedzie (tym razem z doc. J. Kopytowskim) do siedziby koncernu we Frankfurcie
n/Menem, gdzie zostaje podpisana umowa na
sprzedaż przez Instytut licencji firmie Rütgerswerke
na stosowanie patentu dotyczącego wydzielania
i oczyszczania antracenu (udzielonego w RFN,
Francji i Wielkiej Brytanii). Kwota kontraktu, około
45 tys. marek zachodnioniemieckich, nie jest może
porażająca, ale IChP nie miał instalacji referencyjnej
i zachowywał prawo do stosowania wynalazku
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w Polsce oraz w pozostałych krajach. Transakcja ta
stała się początkiem ponad 20-letniej współpracy
IChP z koncernem Rütgers. W ramach tej współpracy Instytut realizował bardzo interesujące badania
m.in. nad wykorzystaniem antrachinonu do delignifikacji pulpy drzewnej, zastępowaniem węgla pakiem i odpadami tworzyw sztucznych we wsadzie
węglowym do koksowania, wykorzystaniem karbazolu do produkcji barwników, wytwarzaniem dihydroksynaftalenów z diizopropylonaftalenów i 9,10dihydroksyantracenu przez hydroksylację antracenu, wydzielaniem fenoli z wód koksowniczych
przez kompleksy z mocznikiem oraz nad dynamiczną filtracją smoły. Przemysłowym sukcesem
było uruchomienie w ZCh Blachownia produkcji
pakoasfaltowych mas bitumicznych dla drogownictwa na przekazanej nieodpłatnie licencji firmy Rütgers i przy wykorzystaniu udostępnionego nieodpłatnie mieszalnika statycznego.

Jerzy (w środku) odbiera z rąk Michała Sendzimira Medal
Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira, 1999 r.; z lewej
z mikrofonem mgr Władysław Kółeczko, prezes SPWiR (Foto:
Archiwum J.P.)

W badaniach tych brało udział wielu wybitnych
ekspertów również spoza IChP (m.in. prof. Stefan
Jasieńko i doc. dr hab. Bożena Bujnowska z Politechniki Wrocławskiej, prof. Jan Pielichowski i dr
inż. Ryszard Chrząszcz z Politechniki Krakowskiej,
dr hab. Paweł Wandelt z Politechniki Łódzkiej, prof.
Jan Zawadiak z Politechniki Śląskiej, dr inż. Bolesław Nowicki i mgr inż. Andrzej Mazur z ZCh Blachownia, prof. dr Dariusz Sybilski z Instytutu Budowy Dróg i Mostów, doc. dr Józef Bogucki, dr inż.
Zygmunt Stompel i mgr inż. Alicja Szen z Instytutu
Chemicznej Przeróbki Węgla, a także dr inż. Mieczysław Barczyk z Zakładów Koksowniczych
w Wałbrzychu i mgr inż. Franciszek Wanecki z Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach), dzięki
czemu poziom opracowań nigdy nie budził zastrze-
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żeń. Współpraca z Rütgerswerke pozwoliła Jerzemu
już wówczas poznać mechanizmy proinnowacyjne
w gospodarce wolnorynkowej. Współpraca ta trwała aż do odejścia Jerzego na emeryturę w 2003 r. Jej
wynikiem było 17 wynalazków chronionych niemieckimi patentami.

Zebranie Zakładu Procesów Ochrony Środowiska IChP, 2002 r.;
Jerzy siedzi w głębi sali (Foto: Archiwum J.P.)

Ważnym epizodem w działalności Jerzego
w IChP było otrzymanie zlecenia z Instytutu Beilsteina na „cyfryzację” archiwum tego Instytutu, którego zbiory oparte były na papierowych „fiszkach”,
wykorzystywanych w trakcie druku kolejnych uzupełnień dzieła Beilstein-Handbuch. Było to działanie
nieefektywne i wydawnictwo było spóźnione
o 40 lat. Gdy prof. R. Luckenbach podjął decyzję
o „przepisaniu” zawartości „fiszek” na dyskietki
komputerowe, prawie 80 osób w Instytucie zadeklarowało gotowość uczestnictwa w tym projekcie.
Ówczesny dyrektor Instytutu, prof. Andrzej Bukowski, podchwycił inicjatywę i na biurkach pracowników IChP stanęło 20 profesjonalnych (przekazanych nieodpłatnie!) komputerów, na których realizowane było zlecenie. Komputery te pozostały
potem w Instytucie, ale ważniejsze były umiejętności, które nabyli pracownicy Instytutu.
Ważnym zadaniem Jerzego była też współpraca
międzynarodowa resortu chemii w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Pierwszym
jej elementem była organizacja w Warszawie
w 1980 roku konferencji „Perspectives of carbochemistry in the ECE UN region” oraz wykonanie
(wspólnie z prof. Z. Lisickim) obszernego opracowania na ten temat. W 1983 r. prof. E. Grzywa,
wówczas Minister Przemysłu Chemicznego i przewodniczący Komitetu Przemysłu Chemicznego
w EKG ONZ w Genewie, powierza mu zadanie
współpracy w zakresie grup zadaniowych aromatów i olefin. Jerzy organizuje z powodzeniem pracę

grupy aromatów w hotelu Solec w Warszawie a na
posiedzenie grupy olefin lata do Genewy. Po zakończeniu tych działań w 1990 roku, podejmuje na zlecenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu działalność
w grupie zadaniowej dotyczącej ochrony środowiska i oczyszczania gleb skażonych chemikaliami.
W 1990 roku po transformacji ustrojowej,
w wyniku wygranego konkursu, stanowisko dyrektora IChP objął mgr inż. Wojciech LubiewaWieleżyński, który zaproponował Jerzemu jako
fachowcowi z dużą znajomością przemysłu chemicznego, stanowisko zastępcy dyrektora ds. licencji
i wdrożeń. Do najważniejszych jego zadań należało
uporządkowanie spraw spółek-córek instytutu, zachęcenie przemysłu do współpracy z Instytutem
oraz poszukiwanie możliwości wdrażania gotowych
technologii instytutu i sprzedaży licencji. Likwidacja
spółek okazała się bardzo trudnym i kosztownym
zadaniem. Nie udało się w zasadzie odzyskać pieniędzy, jakie były zainwestowane w spółki, a koszty
likwidacji i usług prawnych z tym związanych były
i angażowały całą nową dyrekcję. Jerzy zorganizował w Popowie spotkanie z przedstawicielami ponad 20 najważniejszych polskich firm chemicznych.
Na spotkanie przyjechali członkowie dyrekcji
i władz ze wszystkich zaproszonych firm i zadeklarowali dalszą współpracę z Instytutem. Innym sukcesem było uregulowanie wewnątrz Instytutu sprawy własności patentów. Jerzy przygotował przepisy, na mocy których instytut odkupował od swoich
pracowników prawa do patentów za wynagrodzeniem w wysokości jednej pensji.

Jerzy w Galerii Porczyńskich wygłasza referat okolicznościowy
z okazji Jubileuszu doc. dr. Wiesława Szelejewskiego, 2005 r.
(Foto: Archiwum J.P.)

Przygotował też organizacyjnie powołanie spółki pracowniczej, która prowadziłaby działalność
gospodarczą w imieniu Instytutu, podobnie do działającej już wtedy w Kędzierzynie spółki ICSO Chemical Production Sp. z o.o. Niestety, dyrektor Insty-

tutu nie patrzył „przychylnym okiem” na inicjatywy
Jerzego i po dwóch latach intensywnej pracy w dyrekcji postanowił on powrócić do pracy w laboratorium chemicznym. Dyrektor w 1996 roku powołał
go na kierownika Zakładu Procesów Ochrony Środowiska. Pracowało w nim kilkunastu młodych
absolwentów wyższych uczelni, spośród których
wielu zrobiło doktoraty (m.in. dr inż. Tomasz Zieliński, obecnie prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego). Tematyka badawcza Zakładu dotyczyła
głównie ochrony środowiska naturalnego w aspekcie oddziaływania przemysłu chemicznego. Zakład
Jerzego utrzymywał się ze zleceń z przemysłu, również zagranicznych.
Ważnym elementem działalności społecznej Jerzego była praca w Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Po wprowadzeniu stanu
wojennego poprzednie stowarzyszenie wynalazców
zostało rozwiązane. W 1982 roku mgr inż. Adam
Mazur, prezes Zarządu Głównego SITPChem, delegował go jako przedstawiciela Stowarzyszenia do
Komisji Twórców Techniki NOT. W Komisji tej „internowani” zostali liczni niepokorni działacze NOT,
m.in. Władysław Kółeczko, prezes właśnie rozwiązanego stowarzyszenia wynalazców. Jerzy został
sekretarzem tej Komisji, która miała za zadanie
opracować status twórcy techniki. W 1989 r. reaktywowana zostaje działalność Stowarzyszenia pod
nową nazwą. Jerzy zostaje sekretarzem generalnym
nowego Stowarzyszenia. Przygotowuje statut i dokumenty potrzebne do rejestracji Stowarzyszenia
w sądzie. Przez kilka kadencji był sekretarzem generalnym, później wiceprezesem Stowarzyszenia, a po
śmierci prezesa W. Kółeczki przez rok pełni funkcję
prezesa Stowarzyszenia. W 2007 roku pozostawił to
stanowisko młodszemu działaczowi, a jemu nadano
tytuł honorowego prezesa. Dzięki wiedzy i znajomości języków obcych Jerzy brał udział w Targach
Wynalazków w Genewie, Norymberdze i Budapeszcie. Był często powoływany do jury tych targów, gdzie skutecznie walczył o nagrody dla polskich twórców i wynalazców. Od 6 lat jest sekretarzem jury konkursowego podczas Targów Przemysłu Chemicznego Expochem w Katowicach, a także
na Targach Nafta Gaz w Warszawie.
Innym ważnym obszarem działalności Jerzego
był udział autorski w przygotowaniu encyklopedii
w Wydawnictwie Naukowym PWN (chemia organiczna), oraz w Wydawnictwach Szkolnych i Peda-
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gogicznych (chemia przemysłowa). Napisał do tych
encyklopedii wiele haseł chemicznych.
Dr inż. Jerzy Polaczek jest autorem ponad 80 artykułów naukowych oraz wielu wystąpień na konferencjach naukowych i sympozjach. Napisał też
wiele sprawozdań i raportów z prac badawczych
oraz ekspertyz i opracowań literaturowych. Najwięcej jego publikacji ukazało się w czasopiśmie Przemysł Chemiczny” (ok. 30). Ma też liczne publikacje
w czasopismach zagranicznych (m.in. w J. Thermal
Anal., Fuel, Fuel Process. Technol., Koks Khim., Plast.
Massy, Chem. Prum., Erdöl Kohle). Na uwagę zasługuje też duża liczba patentów Jerzego - 72 patenty polskie i 17 niemieckich. Wiele tych wynalazków chronionych było również w innych krajach. Współpracował też z wieloma czasopismami referatowymi
i bazami danych (Chemisches Zentralblatt, Chemical
Abstarcts, Verfahrenstechnische Berichte, CEABA,
TEMA) czytając dla nich polsko- i rosyjskojęzyczną
literaturę chemiczną. Od ponad 20 lat jest członkiem
niemieckiego towarzystwa DECHEMA i bierze
udział w światowych targach ACHEMA we Frankfurcie n/Menem. Ostatnio z jego polecenia nieodpłatne stoiska na tych targach otrzymywały polskie
instytuty naukowo-badawcze.

te 13 lat współpracy Jerzy zrecenzował dla Przemysłu Chemicznego wiele publikacji z obszaru technologii przetwórstwa polimerów i tworzyw sztucznych,
opracował redakcyjnie ponad 2500 publikacji naukowych przyjętych do druku, przygotował relacje
z ok. 80 konferencji i sympozjów, napisał kilkanaście
recenzji książek i monografii, a także opracował
kilkanaście sylwetek ludzi polskiej chemii. W bazie
SciFinder znajduje się 370 rekordów z nazwiskiem
Jerzego.
Oprócz wspominanej „Złotej Odznaki SITPChem”, Jerzy został odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi (1999), medalem Zasłużony dla Wynalazczości (1999), Złotą Odznaką Honorową NOT (2005),
Złotą Odznaką SPWiR (1995) oraz Honorowym
Medalem SPWiR im. Tadeusza Sendzimira (1999).
W 2007 roku z okazji 90-lecia Przemysłu Chemicznego
został odznaczony Medalem SITPChem im. Wojciecha Świętosławskiego.

Gala w Operze Wrocławskiej z okazji Jubileuszu 100-lecia
Politechniki, 2010 r.; obok Jerzego od lewej: prof. dr hab. inż.
Jolanta Grzechowiak-Milewska i prof. dr hab. inż. Leokadia
Kucharska (Foto: Archiwum J.P.)
Jubileusz 90-lecia Przemysłu Chemicznego w Sali Kominkowej
Domu Techniki, 2007 r.; Jerzy z prawej strony z dyplomem
i medalem im. Wojciecha Świętosławskiego
(Foto: Archiwum J.P.)

Dr inż. Jerzy Polaczek od wielu lat współpracował z redakcją Przemysłu Chemicznego a w 2000 roku
był jednym z kandydatów do objęcia stanowiska
redaktora naczelnego „Przemysłu Chemicznego”.
Ze względu na zaangażowanie w pracę w IChP
i w działalność społeczną w SPWiR nie mógł on
objąć tego stanowiska. Jednak w maju 2001 roku
przyjął funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Przez

Jerzy jest żonaty od 1963 roku Jego żona Teresa
z d. Urbanek jest rodowitą Ślązaczką, emerytowanym lekarzem ortodontą i doktorem nauk medycznych. Mają 2 córki: starsza Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
(mgr inż. rolnik) i pracuje od lat w warszawskiej
spółce Bayer CropScience, a młodsza Barbara ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, jest lekarzem okulistą, doktorem nauk medycznych i pracuje
w Instytucie Jaskry i Chorób Oka. Jerzy ma pięcioro
wnuków, najstarsza Magdalena ukończyła 18 lat
i uczy się w Liceum im. Jana NowakaJeziorańskiego.
Dr Andrzej J. Szyprowsk
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Bardzo miłym akcentem było wyróżnienie kol. Jerzego Polaczka
przez Association of European Inventors (AEI)
Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Europejskich Wynalazców w dn. 2 listopada 2013 r. w Norymberdze (Niemcy) wręczono kol. Jerzemu Polaczkowi, honorowemu prezesowi SPWiR, dyplom przyjęcia na
członka „Collège d‘Excellence *AEI*“. Z tej okazji Pan Joachim Bader, prezydent *AEI* odczytał laudację
o nastepującej treści:
Szanowny Panie Doktorze Polaczek,
Zarząd *AEI* postanowił uhonorować Pana najwyższym odznaczeniem, jakim dysponuje nasze Stowarzyszenie *AEI* i powołać Pana na członka Kolegium Doskonałości *AEI* (Collège d‘Excellence *AEI*). Aby zarówno Pan jak i tu zgromadzeni wiedzieli, kto dotychczas dostąpił tego zaszczytu, podam, że członkami Kolegium Doskonałości *AEI* są obecnie:
 Pan Georges Herrmann, który przez dziesiątki lat dokonywał nadludzkich wysiłków walcząc o prawa europejskich wynalazców,
 Pan Dr Heister, który kierując niemiecką organizacją wynalazców DABEI dawał impulsy niemieckiej polityce i gospodarce w kierunku poparcia dla wynalazców,
 Pan de Villerroché, który 30 lat temu wynalazł system GPS, który przyniósł światowej gospodarce wartość
równą 300 miliardów Euro.
Szanowny Panie Doktorze
Polaczek,
 wspólnie ze mną przez
ponad 10 lat pracował Pan dla
*AEI*, pełniąc urząd wiceprezydenta,
 przygotował Pan Program
INCENTIVE
i
przedłożył
w Komisji Europejskiej, pokazując jak można pobudzić
narody Środkowej Europy
i Bałkanów do gospodarczego
wzrostu,
 służył Pan wynalazczości
przez ponad 20 lat, działając
z powodzeniem, rozwagą
i zapałem jako założyciel oraz
sekretarz generalny, wiceprezes i prezes SPWiR, największego w Europie stowarzyszenia wynalazców,
 przez ponad 10 lat działał Pan jako kompetentny członek Jury Wystawy IENA w Norymberdze,
 brał Pan udział w podróżach do Brukseli na rozmowy, aby tam prezentować sprawy wynalazców,
 wraz ze swoimi partnerami z niemieckiego przemysłu prowadził Pan cenne prace badawcze w zakresie
chemii,
 a teraz nadal pracuje Pan jako redaktor chemicznego czasopisma.
Oprócz tego, kochany Panie Doktorze Polaczek, nie zapominamy o zaletach Pańskiego charakteru:
 można było zawsze na Panu w 100% polegać,
 działał Pan zawsze w zrównoważony sposób, tak jak to było konieczne,
 potrafił Pan zawsze pracować koncepcyjnie i prowadził Pan często protokół z naszych posiedzeń.
Został Pan też moim Przyjacielem.
Dziękując jeszcze raz Panu bardzo serdecznie za Pańską pracę dla *AEI* pozwalam sobie wręczyć Panu
dyplom członka Kolegium Doskonałości *AEI*.
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W dniach 26 – 29 września 2013 roku odbyła się
jedna z najbardziej atrakcyjnych wystaw wynalazków, jakie mają miejsce w Azji, a mianowicie INST
2013 Taipei International Invention Show and
Technomart, która już po raz dziewiąty przyciągnęła do stolicy Tajwanu wielu wynalazców, inwestorów i zwiedzających. W tym roku Targi odwiedziło
ponad 100 000 osób. Na wystawie zaprezentowano
około 1000 rozwiązań z 22 krajów, takich jak: Malezja, Włochy, Chorwacja, Rosja i Korea. Imprezę
objęły swym patronatem tajwańskie Ministerstwa:
Gospodarki, Obrony Narodowej i Edukacji oraz
miejscowa Rada Rolnictwa i Krajowa Rada Nauki.
Ceremonię otwarcia uświetniły wystąpienia Wiceministra Gospodarki - Cho Shih-chao, a także
Wiceprezydenta - Wu Den-yih

wą ilość aż dziesięciu bardzo interesujących wynalazków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem azjatyckich przedsiębiorców. Jury INST 2013 również doceniło INiG, przyznając mu 2 złote medale – za „Biodegradowalny smar plastyczny” dr Anny Zajezierskiej,
przeznaczony do stosowania w węzłach tarcia urządzeń eksploatowanych w kolejnictwie i miejskiej komunikacji szynowej oraz za „Uniwersalny pakiet detergentowy do olejów napędowych”, który pozwala
zabezpieczyć przed korozją i zużyciem pompy paliwowe i pozostałe elementy systemu paliwowego.
W ostatnim dniu wystawy odbyła się ceremonia
wręczenia nagród specjalnych, podczas której Piotr
Merks z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymał wyróżnienie za rozwiązanie „LEKOLEPKI”,
służące do etykietowania leków w taki sposób, aby
uwydatniać informacje najistotniejsze dla pacjenta, a co
za tym idzie zapewnić mu bezpieczne korzystanie
z farmaceutyków. Przy okazji tej uroczystości wynalazcy i przedstawiciele państw uczestniczących w wystawie mieli możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat rozwoju nauki i innowacyjności
w ich krajach oraz uzyskania wielu wartościowych
międzynarodowych kontaktów.

Przedstawiciele delegacji SPWiR rozmawiają z Ambasadorem
RP Markiem Wejtko

SPWiR zaprezentowało w Tajpej prawie 40
innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin nauki.
Stoisko polskie było największe spośród wszystkich
stoisk zagranicznych. Zostało ono objęte honorowym patronatem Rady Głównej Instytutów Badawczych. Delegacji SPWiR udzieliła wsparcia
polska placówka dyplomatyczna na Tajwanie, jaką
jest Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej. Wynalazki prezentowane przez SPWiR otrzymały w sumie 19 medali – 5 złotych, 6 srebrnych i 8 brązowych oraz liczne nagrody specjalne. Warto podkreślić, że Instytut Nafty i Gazu przedstawił rekordo-

Przedstawicielka SPWiR Karolina Sapota odbiera nagrody w imieniu naszych twórców

Wynalazki prezentowane przez SPWiR otrzymały
następujące medale:

 Aktywne
opatrunki
hydrożelowe
otrzymywane
z produktów naturalnych (Politechnika Krakowska) dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Sob-
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czak-Kupiec, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs,
mgr inż. Dagmara Malina – brązowy medal

 Kompozyty na bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej zawierającej kolagen do zastosowań biomedycznych (Politechnika Krakowska) –-dr inż. Agnieszka
Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak,
mgr inż. Dagmara Malina, mgr inż. Katarzyna
Bialik-Wąs – brązowy medal

 Wspomagacz uścisku (Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego ) - Przemysław Wolnicki, Przemysław Błaszczyk – brązowy medal

 Unikalne twarde materiały nanostrukturalne przeznaczone do produkcji wysokotemperaturowych czujników
magnetycznych i silników (Politechnika Częstochowska) - dr Marcin Dośpiał, dr Joanna Gondro,
dr Katarzyna Błoch, prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Nabiałek, prof. nadzw. dr hab. inż. Michał
Szota, dr Paweł Pietrusiewicz– złoty medal

 Nowoczesne materiały funkcjonalne z dużymi możliwościami aplikacyjnymi (Politechnika Częstochowska) - dr Katarzyna Bloch, dr Marcin Dośpiał,
dr Joanna Gondro, prof. nadzw. dr hab. Marcin
Nabiałek, prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota,
dr Paweł Pietrusiewicz, prof. dr hab. inż. Kazimierz Dziliński – brązowy medal

 Materiały amorficzne i nanokrystaliczne do zastosowań medycznych (Politechnika Częstochowska) –
prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota, dr hab.
prof. nadzw. Marcin Nabiałek, dr inż. Paweł Piertusiewicz, mgr inż. Anna Bukowska – brązowy
medal
 Funkcjonalne materiały na bazie żelaza o doskonałych
własnościach aplikacyjnych (Politechnika Częstochowska) - prof. nadzw. dr hab. Marcin Nabiałek,
prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota, dr Marcin
Dośpiał, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, mgr inż.
Jarosław Jędryka, dr Katarzyna Bloch – brązowy
medal

 Amorficzne stopy Cu-Ti-Zr-Ni-Sn otrzymywane
metodą syntezy mechanicznej (Politechnika Częstochowska) - prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski,
mgr inż. Aleksandra Guwer, dr inż. Sabina Lesz,
mgr inż. Artur Borowski, mgr inż. Agnieszka
Gawlas-Mucha – srebrny medal
 Multilaminarne nanokompozyty polimerowe (Politechnika Śląska) - prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż. Marcin Bilewicz, prof. Julio C.
Viana – srebrny medal
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 Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA (Wojskowa Akademia
Techniczna) - dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr
hab. inż. Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Tomasz, Wróbel, dr inż. Marcin Szczepaniak – złoty medal
 Uniwersalny panel ochronny poprawiający bezpieczeństwa ludzi w pojazdach specjalnych i infrastrukturze poprzez
absorpcję energii wybuchu (Wojskowa Akademia Techniczna) - prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab.
inż. Wiesław Barnat, Robert Panowicz – srebrny medal

 Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych
i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych (Wojskowa Akademia Techniczna) - dr inż. Danuta Miedzińska, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż.
Grzegorz Sławiński, dr inż. Roman Gieleta – brązowy
medal
 Preparat do higieny jamy ustnej (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – dr n. med. Aniela Brodzikowska –
srebrny medal

 Biodegradowalny smar plastyczny (Instytut Nafty
i Gazu) - dr Anna Zajezierska – złoty medal

 Paliwo opałowe (Instytut Nafty i Gazu) - mgr inż. Anna Duda, mgr inż. Jan Lubowicz, dr inż. Iwona Skręt,,
Elżbieta Szałkowska, Tomasz Łaczek, Martynika
Pałuchowska, Tomasz Ulanowski – srebrny medal

 Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych
w głębokich poziomach (Instytut Nafty i Gazu) - prof.
nzw. dr hab. inż. Jan Lubaś, mgr inż. Marcin Warnecki – srebrny medal

 Uniwersalny pakiet detergentowy do olejów napędowych
(Instytut Nafty i Gazu) - mgr Winicjusz Stanik, mgr
inż. Roman Kępiński, mgr inż. Zbigniew Paćkowski,
dr inż. Iwona Skręt, dr Leszek Ziemiański, mgr inż.
Jan Lubowicz, dr Grażyna Żak, mgr inż. Katarzyna
Sikora, mgr inż. Rafał Konieczny, Michał Janeczek –
złoty medal

 Kompozycja do chmielenia piwa (Instytut Nawozów
Sztucznych) - dr hab. inż. Edward Rój, mgr inż. Kazimierz Kozłowski, mgr inż. Agnieszka DobrzyńskaInger – brązowy medal

 Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych) - mgr inż. Paweł Frąckowiak, dr inż. Florian
Adamczyk, mgr inż. Stanisław Jankowiak, dr inż.
Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.; dr hab. inż. Jan
Szczepaniak, prof. nadzw. i inż. Jan Krupnik – złoty
medal

Raz jeszcze pragniemy podziękować Ministerstwu Gospodarki oraz bezpośrednio zaangażowanym w pomoc Panu Ambasadorowi Markowi
Wejtko wraz z pracownikami Warszawskiego Biura

Handlowego w Tajpej za dotychczasowe wsparcie
merytoryczne i organizacyjne dla polskich wynalazców
podczas tegorocznej edycji INST (Taipei International
Invention Show and Technomart).
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W dniach 8 – 10 października 2013 r. już po raz
siódmy odbyła się Międzynarodowa Warszawska
Wystawa Wynalazków – „IWIS 2013”, organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i racjonalizatorów. Współorganizatorami wystawy
był Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Warszawska. Warto podkreślić, że jest to druga co do
wielkości w Europie i nadal jedyna tego typu międzynarodowa impreza w Polsce. Po raz kolejny
wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława
Komorowskiego. Partnerami strategicznymi wystawy było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Patronatem Merytorycznym wystawę objęli m. in. Polska
Akademia Nauk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Federacja Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT.

Wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr
hab. inż. Jana Szmidta podczas Ceremonii Otwarcia IWIS 2013

Wśród Patronów Medialnych wystawy znalazła się TV ORION, TVP Polonia, Polish Market,
Dziennik Gazeta Prawna oraz Fakty Magazyn Gospodarczy. W Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zjawiło się wielu znakomitych gości zarówno
z kraju, jak i z zagranicy. Podczas wystawy mieliśmy okazję podziwiać rozwiązania z 24 państw,
między innymi z Tajwanu, Korei, Malezji, Kataru,
Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Bułgarii, Włoch,
Czech i Egiptu.
Ceremonię otwarcia uświetniły wystąpienia
Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, Prezes UP RP
dr Alicji Adamczak, Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezydenta Olgierda Dziekońskiego, Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Jacka Gulińskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych
prof. dr. hab. inż. Leszka Rafalskiego, Prezesa Światowej Organizacji Stowarzyszeń Wynalazczych
IFIA Andrasa Vedresa oraz Pana Wu Kou-Chen –
prezesa Chinese Innovation and Invention Society.
Wykład otwierający wystawę poprowadziła
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek - Główna
Ekonomistka PKPP Lewiatan.
Członkowie Międzynarodowego Jury Konkursowego pod przewodnictwem Przewodniczącego
Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. dr.
hab. inż. Leszka Rafalskiego - mieli w tym roku
niezwykle trudne zadanie, ponieważ wyłonienie
najlepszych spośród 400 prezentowanych rozwiązań. Wszystkie prezentowane rozwiązania charakteryzowały się niezwykle wysokim poziomem innowacji oraz dużym potencjałem wdrożeniowym.
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Na tle twórców innowacyjnych projektów zarówno z placówek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, czy przedsiębiorstw wyróżnił się
najmłodszy reprezentant wynalazców – dziewięcioletni Marek Rauchfleisz. Jego Łazik Marsjański
przyciągnął uwagę nie tylko samych uczestników
wystawy, ale także zwiedzających, którzy licznie
odwiedzili wystawę. Łazik ma możliwość między
innymi poruszania się we wszystkich kierunkach,
pokonywania przeszkód i wzniesień nachylonych
nawet pod kątem 45 stopni, transmisji obrazu oraz
zdalnego sterowania kamerą. Warto dodać, że Marek planuje kolejne unowocześnienia swojego dzieła.

Uwagę zwiedzających przykuł także wynalazek z Chienkuo Technology University. Konstruktorzy zadziwili swoim prostym, ale niezwykle
praktycznym urządzeniem, jakim jest podkładka
chłodząca laptopa z funkcją łapania komarów. Wyróżniony nagrodą specjalną został także Pet House
stworzony przez Państwo Wen-Cheng Wang, HsiKuei Chen, Sheng-Chu Su, Hao-Hsiang Ku pochodzących z Tajwanu, którzy przedstawili dom dla
zwierząt z systemem kontroli środowiska, systemem czyszczącym, a także automatycznym urządzeniem do karmienia zwierząt.
Najbardziej oczekiwana z Nagród, a mianowicie Nagroda Grand Prix IWIS 2013 trafiła do rąk
Stanisława Szczepaniaka i jego zespołu z Jednostki
Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX za „Ekologiczny uwodniony metaloorganiczny katalizator do
paliw stałych, ciekłych i gazowych”. Jury doceniło
szczególne zalety tego wynalazku, jakimi są
zmniejszanie zużycia paliwa oraz emisji toksycznych gazów (CO i NOx) o 40-75%, zwiększanie
sprawności urządzeń energetycznych o 5-10% oraz
utrzymywanie wewnętrznych powierzchni grzewczych bez zgorzelin i nalotów.

Młody twórca Marek Rauchfleisz odbiera puchar i medal
Wystawy IWIS 2013

Kolejnym wynalazkiem, który wzbudzał
ogromne zainteresowanie było urządzenie napędzane energią słoneczną zamieniające wilgotne
powietrze w wodę poprzez system chłodziarek,
kompresorów,
kondensatorów,
wentylatorów
i różnego rodzaju filtrów, które zostało skonstruowane przez Pana Adnan Fahad Rashed Al Ramzani Al-Naimi z Kataru.

Adnan Fahad Rashed Al Ramzani Al-Naimi - wynalazca
z Kataru
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Stanisław Szczepaniak
z Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów postanowiło uhonorować nagrodami
specjalnymi w kategorii Young Inventor twórców:
Chihi-Chieh Wang, Hsueh-Min Wang, Cheue-Chin
Hwang, Pi- Pai Chang z Tajwanu za „The Smart
Portable Computer Case” (Inteligentna walizka na
laptopa), Jakuba Kowalczyka i Jakuba Olszewskiego z VI klasy Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach za „Bezpieczny Plecak” oraz Patrycję Cabaj
i Adriannę Wiewiórkę z V klasy Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach za „Rękawicę dla niewidomych”.
Laureatami w kategorii Domestic Youth Inventor zostali Tomasz Krzysztofik, Paweł Górzyński,
Krzysztof Smyczek, Zbigniew Pałasz z Zespołu
Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
w Jastrzębiu Zdroju za wynalezienie „Latarki dla
niewidomych”, natomiast nagrodę dla Foreign
Youth Inventor otrzymał Mr. Masoud SHAFAGHI
z Iranu za “Design of concrete containing Nano
suspension of tin oxide for decreasing concrete
penetrability against acids, chemical materials for
application in modern war and crisis management”

Eh i Jui-Min Lee z Tajwanu, którzy zaprezentowali
„An electric wheelchair with function of climbing
up and down step” (Elektryczny wózek inwalidzki
z funkcją wspinania krok w górę i w dół).
W sumie Jury uhonorowało uczestników wystawy około 40 złotymi medalami z wyróżnieniem.
Warto wspomnieć, że liczna grupa wynalazców
została doceniona i nagrodzona nagrodami specjalnymi przyznanymi przez zagranicznych gości m.in.
z Tajwanu, Korei, Malezji, Iranu i Czech.

Chihi-Chieh Wang, Hsueh-Min Wang, Cheue-Chin Hwang, PiPai Chang z Tajwanu za „The Smart Portable Computer Case”

Dr Anna Zajezierska z Instytutu Nafty i Gazu

W kategoriach Domestic Inventor oraz Foreign
Inventor Stowarzyszenie wyróżniło dr Annę Zajezierską z Instytutu Nafty i Gazu za „Biodegrado
walny smar plastyczny” oraz Sun-Li Wu, Yi-Chun

W trakcie wystawy IWIS 2013 odbył się również II Międzynarodowy Konkurs Chemiczny, którego głównym organizatorem jest Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Podczas wystawy odbywały się również
Warsztaty Sieci Aniołów Biznesu Lewiatan poświęcone tematyce komercjalizacji nauki, podczas których zostały poruszone m.in. zagadnienia jak: skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów, na czym
polega model biznesowy oraz jak go stworzyć,
a także jak działa komercjalizacja technologii oraz
Seminaria Urzędu Patentowego RP, które dotyczyły praktycznych aspektów ochrony własności
przemysłowej.
Podsumowując, z dumą możemy stwierdzić, że
VII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2013 po raz kolejny zakończyła się
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ogromnym sukcesem. Impreza cieszy się coraz
większą popularnością, a do Gmachu Politechniki
Warszawskiej przybyło wielu przedstawicieli Polskich mediów m.in. TVN 24, RMF FM, ESKA, Polskie Radio Czwórka, którzy uczestniczyli w konfe.
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rencji prasowej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wystawy wysokiego poziomu rozwiązań.
Do zobaczenia w przyszłym roku podczas VIII
edycji wystawy, która odbędzie się w dniach 14-16
października 2014 roku.
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26 listopada 2013 r., w Warszawskim Domu
Technika Naczelnej Organizacji Technicznej miała
miejsce Gala podsumowująca konkurs NOT „Laur
Innowacyjności” im. Stanisława Staszica. Uroczystość poprzedziła konferencja pod tytułem: „Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski”,
zorganizowana przez FSNT NOT wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Konferencję przewodniczył Prezes SPWiR,
a zarazem Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców (AEI) prof. Michał Szota.

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
dr Alicja Adamczak podczas swojego przemówienia

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Leszek Rafalski zabrał głos odnośnie
problemów we wdrażaniu badań naukowych do
życia gospodarczego oraz zaprezentował propozycje zmian w tym zakresie.

Osoby zasiadające przy stole prezydialnych konferencji
„Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski”

Przemówienie wprowadzające wygłosiła Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Następnie
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Jerzy Pietrewicz zaprezentował politykę państwa
w przedmiocie stymulowania rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Iwona
Wendel przedstawiła kwestię wykorzystywania
funduszy celowych Unii Europejskiej w związku
z rozwojem regionalnym kraju pod kątem innowacyjności. Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja
Adamczak wygłosiła referat na temat potrzeby
ochrony własności intelektualnej, a także konieczności patentowania pomysłów, wzorów użytkowych oraz wynalazków.
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Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof.
dr hab. inż. Leszek Rafalski podczas swojego przemówienia

Przemówienia stały się fundamentem bardzo
burzliwej dyskusji na temat uwarunkowań transferu innowacyjnych technologii do przemysłu.
W podsumowaniu pierwszej części konferencji
jednomyślnie stwierdzono, iż w Polsce brakuje
uwarunkowań prawnych zachęcających do inwestowania w innowacyjne technologie, które mogą

w istotny stopniu stymulować rozwój Polskiej Gospodarki oraz mieć pozytywny wpływ na postrzeganie polskich podmiotów jako konkurencyjnych
na arenie światowej.
Przemówienie na temat innowacji Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej dla polskiej gospodarki wygłosił prof. Jerzy Jeleńkowski - Dyrektor ds. Nauki
IMP. Natomiast o najnowszych technologiach podwójnego zastosowania w wojsku i gospodarce
narodowej opowiedział prof. Tadeusz Niezgoda Kierownik Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas konferencji referaty
przedstawili także Jan Kaźmierczak - Zastępca
Przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Jerzy Majchrzak - Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, Leszek Grabarczyk - zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Adam Mazurkiewicz Dyrektor Państwowego Instytutu Technologii Eksploatacji, Anna Gietka z Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego oraz zastępca Prezesa PARP - Pan
Marek Szczepanik.
Podsumowując drugą cześć konferencji stwierdzono, iż istotny wpływ na rozwój sektora MSP
w Polsce, może mieć powstanie modelowego
centrum transferu technologii, które będzie
chroniło
interesy
zarówno
twórców,
jak
i inwestorów.
Podczas gali podsumowującej Konkurs „Laur
Innowacyjności” nagrodzono firmy, którym udało
się wdrożyć najlepsze pomysły, wynalazki oraz

rozwiązania, co przyczyniło się do ich sukcesu gospodarczego na rynku. Kapituła Konkursu przyznała 37 wyróżnień (złote, srebrne i brązowe laury)
w 12 kategoriach, najważniejsze z nich to:
 Budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo
i pożarnictwo;
 Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
 Energetyka, elektrotechnika;
 Górnictwo i hutnictwo;
 Informatyka, telekomunikacja, elektronika,
automatyka, nanotechnologie;
 Inżynieria materiałowa; VII. Mechanika, maszyny i urządzenia;
 Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny,
chemia;
 Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo,
leśnictwo;
 Transport, komunikacja;
 Włókiennictwo, papiernictwo opakowania.
 Kapituła uznała za celowe utworzenie dodatkowej 12 kategorii: Innowacje o charakterze
społeczno-gospodarczym.
Gośćmi uroczystości byli m. in.: przedstawiciel
Kancelarii Prezydenta RP Grzegorz Kozyra, Z-ca
Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Michał
Kołodziejski, przedstawiciel Europejskiej Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rafael Delimata, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich
i Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Maciej Fijałkowski, oraz przewodniczący Rady
Stołecznej NOT i zarazem przewodniczący Kapituły Konkursu „Laur Innowacyjności” Eugeniusz
Budny.

Laureaci jednej z kategorii konkursu "Laur Innowacyjności 2013"
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30 czerwca zakończyła się trwająca trzy dni
wystawa „2013 Makau” (International Innovation
& Invention Expo 2013), zorganizowana przez
World Invention Intellectual Property Associations
oraz Macau Innovation & Invention Association,
która odbyła się w chińskim Makau. Polskę reprezentowała Pani mgr inż. Agnieszka Mikołajska Dyrektor Biura Krajowej Rady SPWiR.

 Nowa metoda wytwarzania funkcjonalnych materiałów na bazie żelaza o wspaniałych właściwościach magnetycznych, mechanicznych i znacznej stabilności termicznej (Politechnika Częstochowska) – prof.
nadzw. dr hab. inż. Michał Szota, prof. nadzw.
dr hab. Marcin Nabiałek, dr Marcin Dośpiał,
mgr inż. Jarosław Jędryka, dr Katarzyna Błoch,
prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, mgr Paweł Pietrusiewicz – złoty medal
 Unikalne materiały przeznaczone do produkcji wysokotemperaturowych czujników magnetycznych (Politechnika Częstochowska) – dr Marcin Dośpiał,
prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota, prof.
nadzw. dr hab. Marcin Nabiałek, mgr Paweł Pietrusiewicz, dr Jacek Sobczyk, dr Katarzyna Błoch,
dr Joanna Gondro, dr Konrad Gruszka– złoty medal

 Nanokompozyty składające się z nanorurek węglowych
pokrytych nanokryształami platyny (Politechnika Śląska) – prof. nadzw. dr hab. inż. Anna D. Dobrzańska-Danikiewicz, prof. Pol. Śl, dr inż. Mirosława
Pawlyta, mgr inż. Weronika Wolany, mgr inż.
Dariusz Łukowiec – srebrny medal
Dyrektor Biura Krajowej Rady SPWiR Agnieszka Mikołajska
z przedstawicielami delegacji Malezji

W imprezie wzięli udział przedstawiciele
państw z całego świata, między innymi z Dubaju,
Chorwacji, Indii, Tajlandii, Malezji, Filipin, Sri Lanki
oraz
Korei.
Wystawa
miała
miejsce
w największym kompleksie wystawowym w mieście, a mianowicie w liczącym ponad 111 500 metrów kwadratowych powierzchni Macau Fisherman’s Wharf Convention and Exhibition Centre.
Organizatorzy zapewnili nie tylko najwyższej jakości ekspozycję, ale również zadbali o możliwość
spotkań wystawców z lokalnymi przedsiębiorcami.
Polskie wynalazki po raz kolejny zostały docenione na forum międzynarodowym. Międzynarodowe
Jury
nagrodziło
je
9
medalami,
w tym aż 5 złotymi. W Makau zostały wyróżnione
następujące rozwiązania:

 Infiltrowany materiał kompozytowy o osnowie stopów
aluminium oraz sposób jego wytwarzania (Politechnika
Śląska)- prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański,
dr inż. Błażej Tomiczek, dr inż. Marek Kremzer,
dr inż. Grzegorz Matula, mgr inż. Magdalena Kałużna, dr inż. Józef Sołtys – brązowy medal

 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 A. Dobrzański – złoty
medal

 Manostat – źródło strumienia gazu z precyzyjną stabilizacją ciśnienia (Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk) – mgr inż. Mateusz Kudasik,
dr inż. Norbert Skoczylas, dr Jacek Sobczyk,
dr hab. Juliusz Topolnicki, prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński – srebrny medal
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 Nowa metoda produkcji biopaliwa (Instytut Chemii
Przemysłowej) – prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski, mgr inż. Krzysztof Różycki, dr inż. Wiesława
Walisiewicz - Niedbalska, mgr inż. Hanna Gwardiak, mgr inż. Dawid Kucharski, mgr inż. Monika
Ruszkarska – srebrny medal
 Bioactive cream for skin protection and regeneration
(Instytut Medycyny Doświaczalnej i Klinicznej
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PAN) - prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski, mgr
inż. Krzysztof Różycki, mgr inż. Aleksandra
Szczucińska – złoty medal

 Urządzenie do wspomagania resuscytacji krążeniowooddechowej – PIAPLife (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) – mgr inż. Mariusz
Kozak, mgr inż. Maciej Cader, mgr Michał Korsun
– złoty medal
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16 listopada zakończyła się trwająca 3 dni wystawa Brussels Innova 2013 zorganizowana po raz
62 w Brukseli. W centrum wystawowym Brussels
Expo zostało zaprezentowanych około 250 rozwiązań. Impreza jak co roku przyciągnęła wielu inwestorów, uczonych oraz zwiedzających zainteresowanych innowacjami w świecie nauki. Tematyka
wynalazczości cieszy się coraz większą popularnością również w Polsce, o czym świadczy obecność
w Brukseli reprezentantów polskiej telewizji i radia.

m. in. z Wojskowej Akademii Technicznej – prof.
Tadeuszowi Niezgodzie (Krzyż Wielki Oficer),
prof. Wiesławowi Barnatowi (Krzyż Komandorski)
oraz dr. Grzegorzowi Sławińskiemu (Krzyż Kawalerski).

Odznaczeni, od prawej: prof. Tadeusz Niezgoda (Krzyż Wielki
Oficer) oraz dr Grzegorz Sławiński (Krzyż Kawalerski)

Widok na hale wystawienniczą Brussels Expo

Delegacja Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, przedstawiła około
kilkadziesiąt wynalazków pochodzących z polskich
uczelni wyższych, instytutów badawczych i przedsiębiorstw. Rozwiązania prezentowane przez
SPWiR otrzymały 21 medali przyznawanych przez
międzynarodowe Jury.
Po zakończonym pierwszym dniu imprezy
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli
Pan Artur Harazim zaprosił polskich wystawców
na spotkanie, podczas którego omawiano kwestie
promocji nauki w kraju i za granicą.
15 listopada miała natomiast miejsce wizyta
w Ratuszu Saint Jose w Brukseli. Burmistrz miasta Freddy Thielemans wręczył ordery i krzyże za zasługi dla wynalazczości pracownikom naukowym
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Ostatniego dnia wystawy odbyła się ceremonia
rozdania nagród. Na szczególną uwagę zasługuje
rozwiązanie inż. Piotra A. Baranowskiego, dr. inż.
Artura Rusowicza, prof. dr. hab. inż. Edwarda
Pośpiecha i mgr. inż. Macieja Leszczyńskiego
z Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej zatytułowane
Sposób poubojowego schładzania półtusz zwierząt rzeźnych, które otrzymało złoty medal z wyróżnieniem.
Innowacyjna metoda charakteryzuje się tym, że
przygotowane uprzednio tusze umieszcza się
w tunelu chłodzącym z modułową instalacją mikrostrumieniową, a po wprowadzeniu do półtusz
kontrolnych czujników temperatury, prowadzi się
proces ich chłodzenia za pomocą mikrostrumieniowego nadmuchu zimnego gazu o temperaturze
od 0°C do minus 20°C i okresowego zraszania mikro–strugami cieczy. Ogromną zaletą rozwiązania
jest skrócenie czasu chłodzenia oraz oszczędność
energii. Szczególną uwagę inwestorów z Polski

i Białorusi przykuł natomiast pochodzący z Uniwersytetu Wrocławskiego Element geokompozytowy,
zwłaszcza do wspomagania wegetacji roślin, dzięki
któremu możliwa jest stabilizacja równowagi wodnej w glebie. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów oprócz 21 medali przywiozło
z Brukseli dla polskich naukowców 6 nagród specjalnych przyznanych przez Chorwację, Mołdawię,
Francję i Tajwan. Jury Brussels Innova wyróżniło
następujące rozwiązania:
 Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej (Politechnika Krakowska) – prof. dr hab. inż. Zygmunt
Kowalski, dr inż. Agnieszka Makara, prof. dr hab.
inż. Jozef Hoffmann, dr hab. inż. Krystyna
Hoffmann - srebrny medal

 Kompozyty na bazie hydroskyapatytu i matrycy polimerowej zawierającej kolagen do zastosowań biomedycznych (Politechnika Krakowska) – dr inż. Agnieszka
Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak,
mgr inż. Dagmara Malina, mgr inż. Katarzyna
Bialik-Wąs – złoty medal

 Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla
upraw rzepaku i sposób jego wytwarzania (Politechnika
Krakowska) - prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann, dr inż. Krystyna Hoffmann, dr inż. Agnieszka Makara –
srebrny medal.

 Innowacyjna ekologiczna metoda wydobycia gazu
z łupków i składowania CO2 (Wojskowa Akademia
Techniczna) - prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman
Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński – srebrny medal

 Składany stojak kuli lub laski ortopedycznej (Wojskowa Akademia Techniczna) - prof. dr hab. inż.
Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Sebastian Stanisławek, Mgr inż. Piotr Kędzierski – srebrny medal

 COPE – Common Operational Picture Environment
(Wojskowa Akademia Techniczna) - mjr dr inż.
Rafał Kasprzyk, ppor. mgr inż. Marcin Cieślewicz,
ppor. mgr inż. Kamil Krajewski, ppor. mgr inż.
Artur Stachurski, ppor. mgr inż. Marcin Perka –
srebrny medal

 SENSE – Sensor Engineered Neurological Seizure
Environment
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, inż. Mateusz Chrustny, lic. Monika Lipińska, mgr inż. Piotr Stąpor – złoty medal
 Algorytm
cyfrowej
korekcji
głębi
ostrości
w skaningowej mikroskopii elektronowej (Wojskowa
Akademia Techniczna) - mgr inż. Witold Bużantowicz (Wojskowa Akademia Techniczna) mgr
inż. Małgorzata Bużantowicz (Muzeum i Instytut
Zoologii PAN) – złoty medal

 Technologia kucia przemysłowego nowoczesnego stopu
aluminium na potrzeby przemysłu transportowego
(Akademia Górniczo-Hutnicza) - dr inż. Aneta
Łukaszek-Sołek, dr inż. Tomasz Tokarski, dr inż.
Marek Wojtaszek, mgr inż. Krystyna PłońskaNiżnik – srebrny medal

Prezes Chorwackiej Organizacji Wynalazców wręcza medal
polskim twórcom

 Element geokompozytowy, zwłaszcza do wspomagania
wegetacji roślin (Uniwersytet Wrocławski) dr Krzysztof Lejcuś, dr inż. Henryk Orzeszyna,
dr inż. Daniel Garlikowski, dr inż. Andrzej Pawłowski – złoty medal

 Nowe schematy obróbki termomechanicznej stopu
tytanu Ti-10V-2Fe-3Al (Akademia GórniczoHutnicza) - dr inż. Piotr Skubisz, dr inz. Piotr Micek, dr inż. Tadeusz Skowronek – srebrny medal

 Sposób chłodzenia i grzania procesorów i elementów
półprzewodnikowych (COBRABiD) - inż. Piotr A.
Baranowski, dr inż. Michał Gabrylewski, dr inż.
Artur Rusowicz – brązowy medal
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 Sposób poubojowego schładzania półtusz zwierząt
rzeźnych (COBRABiD) - inż. Piotr A. Baranowski,
dr inż. Artur Rusowicz, prof. dr hab. inż. Edward
Pospiech, mgr inż. Maciej Leszczyński – złoty
medal z wyróżnieniem

 Akumulator ciepła o złożu kamiennym oraz sposób
jego zastosowania w produkcyjnych tunelach foliowych
(Instytut Ogrodnictwa) - prof. dr hab. Ryszard
Hołownicki, dr Paweł Konopacki, prof. dr hab.
Sławomir Kurpaska, dr hab. Hubert Latała –
srebrny medal

Dyrektor Biura KR SPWiR Agnieszka Mikołajska wręcza
nagrodę Naszego Stowarzyszenia twórcom z Malezji

 Metoda diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym (Instytut
Mechaniki Precyzyjnej) - dr inż. Paweł Marchleski
– złoty medal
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 TBA30-IŁ Urządzenie do badań baterii VLRA 48V
Instytut Łączności) - inż. Bogdan Chojnacki,
inż. Paweł Godlewski, mgr inż. Ryszard Kobus,
mgr inż. Kazimierz Niechoda, mgr inż. Krzyszof
Ole-chowski – srebrny medal
 Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych
i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) - dr hab. inż.
Tomasz Babul, inż. Janusz Trojanowski, mgr inż.
Anna Drobek – srebrny medal

 Wielofunkcyjny pakiet dodatków do paliw stałych
zawierających komponenty biogenne (Instytut Nafty
i Gazu) - dr Leszek Ziemiański, Anna Duda,
dr Grażyna Żak mgr Winicjusz Stanik, dr inż.
Iwona Skręt, mgr Michał Wojtasik, Wojciech Mazela, Elżbieta Szałkowska, dr Wojciech Krasodomski – srebrny medal

 Urządzenie Do Wspomagania Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej – PIAPLife (Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów) - mgr inż. Mariusz
Kozak, mgr inż. Maciej Cader, mgr Michał Korsun
– złoty medal
 Kształtka dmuchu gazu obojętnego przez trzon pieca
stalowniczego (Zakłady Magnezytowe Ropczyce) –
mgr inż. Zbigniew Czapka – srebrny medal

Stowarzyszenie
Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów w dniach 6 – 8 czerwca po raz
pierwszy miało okazję uczestniczyć w wystawie,
której gospodarzami byli nasi południowi sąsiedzi.
Pomysł zorganizowania Targów Invento 2013
w czeskiej Pradze narodził się dzięki współpracy
miejscowego Urzędu Własności Przemysłowej,
Incheba Expo Praha, Czeskiego Związku Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Stowarzyszenia Innowacyjnej Przedsiębiorczości. Dla podkreślenia rangi
wystawy warto wspomnieć, że została ona objęta
patronatem czeskich Ministerstw: Przemysłu
i Handlu oraz Młodzieży, Edukacji i Sportu, a także, że jest wspierana przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych – IFIA.
Targi odbyły się w historycznym Pałacu Przemysłowym, gdzie zostało zaprezentowane ponad
150 rozwiązań pochodzących z 14 krajów całego
świata. Najliczniejszą grupę wystawców stanowili
przedstawiciele Tajwanu, którzy przyjechali do
Czech z blisko 50 wynalazkami. Imprezie towarzyszyły liczne seminaria i wystąpienia ekspertów,
dotyczące ochrony patentowej własności intelektualnej i praw autorskich. Dodatkową atrakcją pierwszego dnia targów była prezentacja czeskich produktów chronionych europejskimi systemami gwarancji jakości - Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (PDO Protected Designation of Origin) i Chronione oznaczenie geograficzne (PGI protected geographical indication).
Podczas wystawy miało miejsce spotkanie prezydium IFIA, a uroczyste zakończenie targów
uświetniło przemówienie Prezesa Federacji Andrása Vedresa, zatytułowane „Przyszły wynalazek – co należy wymyślić i jak wprowadzać innowacje?”. W ceremonii wręczenia nagród wzięli
udział także Wiceprezes Europejskiego Urzędu

Patentowego - Guillaume Minnoye oraz Dyrektor
Wydziału dla Państw Europy i Azji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej - Michal Svantner. Jury pod przewodnictwem Prezesa IFIA wyróżniło złotymi medalami 49 rozwiązań, w tym 6
z Polski.

Pracownik Biura KR SPWiR Andrzej Kisiel odbiera w imieniu
Naszych twórców Specjalną Nagrodę Allirezy Rastegara Prezesa Irańskiej Organizacji Wynalazców

W sumie przedstawiciele SPWiR przywieźli
z Czech 17 medali, którymi zostały wyróżnione
następujące wynalazki:
 The way o phosphorus compounds recovery from
industrial waste (Politechnika Krakowska) - dr inż.
Katarzyna Gorazda, prof. dr hab. inż. Zygmunt
Kowalski, dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK
- złoty medal

 Sposób obróbki gnojowicy (Politechnika Krakowska)
- dr inż. Agnieszka Makara, prof. dr hab. inż.
Zygmunt Kowalski, prof. dr hab. inż. Jozef
Hoffmann, dr hab. inż. Krystyna Hoffmann – brązowy medal
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 Kompozyty
biomedyczne
otrzymywane
z hydroksyapatytu oraz naturalnych hydrokoloidów
(Politechnika Krakowska) – dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak, mgr inż.
Dagmara Malina, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs,
dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK – srebrny
medal

Pavel Balek, dr hab. inż. Dariusz Janecki prof.
PŚk, inż. Boris Kur – złoty medal
 Nowa technologia kucia stopu permalloy (Akademia
Górniczo-Hutnicza) - dr inż. Aneta ŁukaszekSołek, mgr inż. Paweł Chyła, dr inż. Janusz Krawczyk – srebrny medal

 Nowoczesne opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi (Politechnika Krakowska) - dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż. Katarzyna
Bialik-Wąs, mgr inż. Dagmara Malina, dr hab. inż.
Zbigniew Wzorek, prof. PK – złoty medal

 Separator heterogeneous liquid mixtures (Politechnika Krakowska) - dr inż. Aleksander Pabiś – srebrny medal
 Zwiększenie trwałości ostrzy skrawających ze sialonowej ceramiki narzędziowej poprzez zastosowanie wieloskładnikowych, nanostrukturalnych powłok PVD (Politechnika Śląska)- prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański m.dr h.c., 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 – srebrny medal
 Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe na elementy wykonawcze w inteligentnych aktuatorach
i sensorach (Politechnika Śląska) – prof. dr hab. inż.
Leszek A. Dobrzański, dr inż. Anna Tomiczek –
brązowy medal

Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza
pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ
sterowania zaworami napędów płynowych (Politechnika Świętokrzyska) –
dr
Jakub
Takosoglu,
dr inż. Paweł Łaski, dr inż. Sławomir Błasiak,
mgr inż. Gabriel Bracha, mgr inż. Dawid Pietrala,
mgr inż. Józef Barycki – brązowy medal

 Urządzenie do ustalania położenia kuli podczas pomiarów zarysu kształtu (Politechnika Świętokrzyska) –
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak dr h.c., inż.
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Dyrektor biura KR SPWiR Agnieszka Mikołajska wręcza
specjalne wyróżnienie twórcom z Tajwanu

 Innowacyjna technologia kucia wysokotopliwych stopów metali (Akademia Górniczo-Hutnicza) - dr inż.
Marek Wojtaszek, dr inż. Tomasz Śleboda, dr inż.
Marek Paćko – srebrny medal

 TeleEdu™ LMS 2.0 (Instytut Maszyn Matematycznych) - mgr Grzegorz Mazurkiewicz, mgr inż.
Monika Biskupska, mgr Wioleta Borysewicz, mgr
inż. Tomasz Marciniak – brązowy medal
 System klasyfikacji danych 3D w czasie On-Line (Instytut Maszyn Matematycznych) - dr inż. Janusz
Będkowski, mgr inż. Paweł Musialik, prof.
dr hab. inż. Andrzej Masłowski – brązowy medal

 Europejska Multimedialna Encyklopedia Geografii dla
Niewidomych (Instytut Maszyn Matematycznych) dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska, Ryszard
Dziewa, dr Dariusz Mikułowski – złoty medal

 Biomedyczny terminal kontroli dostępu VeinGuard
(Instytut Maszyn Matematycznych) - mgr inż. Lech
Naumowski, mgr inż. Jarosław Wójtowicz, mgr
inż. Przemysław Cychowski, mgr inż. Mirosława
Plucińska – złoty medal
 Urządzenie do wspomagania resuscytacji krążeniowooddechowej – PIAPLife (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) - mgr inż. Mariusz
Kozak, mgr inż. Maciej Cader, mgr Michał Korsun
– srebrny medal
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W dniach 31 października – 3 listopada Norymberga zmieniła się w światową stolicę wynalazców, gdyż po raz sześćdziesiąty piąty odbyły się
tam Międzynarodowe Targi „Pomysły – Wynalazki – Nowe produkty” iENA 2013. Wystawa była
doskonałą okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań naukowych i technologicznych,
ponieważ jak co roku przyciągnęła rzesze inwestorów, biznesmenów oraz przedstawicieli świata
mediów.
Podczas tegorocznej edycji Targów do Centrum Wystawowego Messe Nürnberg przybyli
wystawcy z ponad 20 państw m. in. Tajwanu, Korei, Rosji, Ukrainy, czy Malezji. Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (w składzie: dr Jerzy Polaczek, dr Katarzyna Oźga, inż.
Andrzej Kisiel oraz mgr inż. Anna Bukowska) zaprezentowało ponad 40 rozwiązań z uczelni wyższych, instytutów badawczych i przedsiębiorstw.

silnika z zapłonem samoczynnym”. Jego 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.

Przedstawiciele władz AEI wręczają dyplom młodemu twórcy

Instytut Nafty i Gazu przedstawił cztery projekty,
z czego aż trzy zostały nagrodzone srebrnymi medalami. Jednym z nich jest „Uniwersalny dodatek
o wysokiej stabilności do olejów napędowych,
wspomagający procesy regeneracji filtra spalin
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Srebrnym medalem może się poszczycić także
Instytut
Biotechnologii
Przemysłu
RolnoSpożywczego, który zaproponował nowatorską
„Technologię zrównoważonego przerobu ziarna
i kukurydzy”. Ta nowoczesna metoda pozwala na
zmniejszenie
ilości
wytwarzanych
ścieków
i odpadów. Umożliwia ona także wytwarzanie
dwóch grup jednakowo cennych produktów: hydrolizatów skrobiowych i koncentratów kukurydzianych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.
Uwagę zwiedzających przykuwał „Taktyczny
Robot Miotany” Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Urządzenie to ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba aktywnej
teleobserwacji. Umieszczona w nim kamera, mikro-

fon oraz mobilne zdolności robota powodują, że
znacząco ogranicza ryzyko dla zdrowia i życia
członków grup antyterrorystycznych podczas wykonywanej akcji. TRM w założeniach może być
wyposażony w dodatkowe urządzenia zewnętrzne
wspomagające tzw. „plecak”, czyli przenoszone
ładunki: oślepiające, ogłuszające i wybuchowe.
Pozwala to na wykorzystanie TRM do neutralizacji
ładunków wybuchowych przez oddziały pirotechniczne lub wprowadzanie dezorganizacji i popłochu w grupie napastników.
Norymberskie Jury doceniło i nagrodziło brązowym medalem przedstawione przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych „Maszyny nowej
generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby
krzewiastej”. Maszyna do zbioru dwufazowego
wierzby w postaci całych łodyg cechuje się niską
masą i niską pracochłonnością, a tym samym
umożliwia agregowanie z ciągnikiem o niższych
mocach, natomiast maszyna do zbioru jednofazowego umożliwia znaczne obniżenie jednostkowego
zużycia paliwa w przeliczeniu na jedną tonę pozyskanej biomasy.
Innowacyjnością rozwiązania zadziwił Instytut
Włókiennictwa, który zaprezentował Łóżko przeciwodleżynowe. W odróżnieniu od tradycyjnych
materacy, specjalnie zaprojektowana tkanina elastyczna rozciąga się pod wpływem masy ciała pacjenta powodując lepszy dostęp powietrza do powierzchni ciała mających kontakt z tkaniną oraz
rozpraszanie nadmiaru ciepła i wilgoci.
Równie dużą ciekawość zwiedzających wzbudził wynalazek pochodzący z Instytutu Elektrotechniki, a mianowicie „Zintegrowany układ napędowy z dwukierunkowym bezstykowym przesyłem energii”, który może być szansą na rozwój
i upowszechnienie pojazdów napędzanych elektrycznie. Szczególnie ważnym osiągnięciem była
Special Prize od Korea Invention Promotion Association, którą Koreańczycy uhonorowali mgr. inż.
Lidię Ciołek, mgr. inż. Joannę Karaś, prof. dr. hab.
inż. Andrzeja Olszynę, prof. dr. hab. Krzysztofa
Szamałka z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za „Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych”. Wytworzone
bioszkła mają tę przewagę nad obecnie stosowanymi granulami Biogran, że poprzez uwalnianie
jonów srebra oddziaływują bakteriobójczo. Dzięki

temu w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie nie
tylko do regeneracji tkanek kostnych, ale i do leczenia stanów zapalnych szczególnie w zaawansowanych chorobach przyzębia.
Ogromnym zainteresowaniem zagranicznych
inwestorów cieszył się wynalazek Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – „FascioDerm – błona kolagenowa do regeneracji tkanek dziąsła”, służąca do sterowanej regeneracji
tkanki miękkiej, jak i do sterowanej regeneracji
tkanki kostnej, o szczególnym zastosowaniu
w stomatologii. Jej zaletami są: łatwość w aplikacji,
jednorodność tkankowa, możliwość wcześniejszego
przygotowania właściwego rozmiaru, biodegradowalność, brak konieczności pobierania własnej
tkanki łącznej z podniebienia, znaczące skrócenie
czasu zabiegu oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych.
Nasi twórcy zostali dostrzeżeni zarówno przez
Jury Wystawy, jak i zagranicznych wystawców
z Malezji, Iranu, Rosji i Macedonii, co odzwierciedlają przyznane im liczne nagrody specjalne.
Wystawę urozmaicały warsztaty i szkolenia
dla wystawców i potencjalnych inwestorów. Przy
okazji Targów miała miejsce III edycja konkursu
Green Inventions, organizowanego przez International Federation of Inventors' Associations – IFIA,
w którym zespół z Instytutu Chemii Przemysłowej
(Zbigniew Rogulski, Andrzej Czerwiński) został
wyróżniony nagrodą IFIA Glory Medal za wynalazek „Recykling hydrometalurgiczny zużytych
ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych”. Instytut przedstawił także „Eko-Preparat. Grzybobójczy,
bakteriobójczy koncentrat z kapusty”. Preparat ten
dzięki swym właściwościom higienizującym (przeciwutleniającym, przeciwdrobnoustrojowym) może
posłużyć do otrzymywania papierów opakowaniowych chroniących żywność w niesprzyjających
warunkach klimatycznych (temperatura, duża wilgotność). Wkrótce częściowo zastąpi on syntetyczne pestycydy w ochronie roślin i jako środek dezynfekujący posłuży do niszczenia grzybów przede
wszystkim w magazynach oraz będzie pomocny
przy zabezpieczaniu owoców podczas ich transportu i dystrybucji.
W trakcie norymberskich Targów odbyło się
posiedzenie Stowarzyszenia Europejskich Wynalazców AEI, którego wiceprezesem jest prof.
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nadzw. dr hab. inż. Michał Szota. Członkowie AEI
przedstawili sprawozdanie ze swej działalności na
przestrzeni ostatniego roku. Aktywną pracę Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów na forum międzynarodowym zaprezentowali
dr Jerzy Polaczek wraz z dr Katarzyną Oźgą.
Polskie wynalazki otrzymały podczas wystawy
iENA 2013 następujące wyróżnienia:

 Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej (Politechnika Krakowska) - prof. dr hab. inż. Zygmunt
Kowalski, dr inż. Agnieszka Makara, prof. dr hab.
inż. Jozef Hoffmann, dr hab. inż. Krystyna
Hoffmann - srebrny medal

 Kompozyty na bazie hydroskyapatytu i matrycy polimerowej zawierającej kolagen do zastosowań biomedycznych (Politechnika Krakowska) - dr inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena
Tyliszczak, mgr inż. Dagmara Malina, mgr inż.
Katarzyna Bialik-Wąs - srebrny medal

 Warstwa gradientowa na stalach narzędziowych wytwarzana poprzez stopowanie laserowe (Politechnika
Śląska) - dr inż. Mirosław Bonek, prof. dr hab.
inż. Leszek A. Dobrzański - srebrny medal
 Nanokompozyty składające się z nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami platyny (Politechnika Śląska) - dr hab. inż. Anna D. DobrzańskaDanikiewicz, prof. Pol. Śl, prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, dr inż. Mirosława Pawlyta,
mgr inż. Dariusz Łukowiec - srebrny medal
 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

 Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA (Wojskowa Akademia Techniczna) - dr hab. inż. Wiesław Barnat,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Tomasz, Wróbel, dr inż. Marcin Szczepaniak brązowy medal

 Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 (Wojskowa Akademia
Techniczna) – prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta Miedzińska, dr inż. Roman
Gieleta, dr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż.
Agnieszka Derewońko, dr inż. Andrzej Morka–
srebrny medal
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 Sposób poprawiania odzysku ciepła ze studni głębinowych (Wojskowa Akademia Techniczna) - prof.
dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof.
dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Danuta
Miedzińska, dr inż. Grzegorz Sławiński, mgr inż.
Marcin Konarzewski, mgr inż. Piotr Kędzierski –
srebrny medal

 Technologia zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy (Instytut Biotechnologii Przemysłu RolnoSpożywczego) - dr inż. Leszek Jarosławski, mgr
inż. Roman Zielonka, prof. dr hab. inż. Lucyna
Słomińska - srebrny medal

 Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań
medycznych (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) - inż. Lidia Ciołek, mgr inż. Joanna
Karaś, prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna, prof.
dr hab. Krzysztof Szamałek - srebrny medal

 Wytwarzanie cementu z odpadów azbestowych (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) mgr inż. Jerzy Witek, mgr inż. Henryk Mróz złoty medal

 Recykling hydrometalurgiczny zużytych ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych (Instytut Chemii
Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego) dr Zbigniew Rogulski, prof. dr hab. Andrzej
Czerwiński - złoty medal

 Eko-Preparat. Grzybobójczy, bakteriobójczy koncentrat z kapusty (Instytut Chemii Przemysłowej im.
prof. Ignacego Mościckiego) – dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, dr hab. inż. Izabella Legocka, doc.
dr hab. Ryszard Heropolitański, prof. dr inż.
Edward Grzywa - złoty medal

 Zintegrowany układ napędowy z dwukierunkowym
bezstykowym
przesyłem
energii
(Instytut
Elektrotechniki) - dr inż. Artur J. Moradewicz, mgr
inż. Rafał M. Miśkiewicz, mgr inż. Dariusz
Stando, mgr inż. Przemysław Chudzik, mgr inż.
Kamil Kwiatkowski, dr inż. Michał Janaszek,
dr inż. Andrzej Rudeński, mgr inż. Jacek
Dudziński - srebrny medal
 Technologia wytwarzania izolatora przepustowego do
turbogeneratora elektroenergetycznego średniego napięcia (Instytut Elektrotechniki) - dr inż. Paściak
Grzegorz, mgr inż. Zbigniew Świerzyna, inż.
Marek Skoczylas, mgr inż. Andrzej Wójcik brązowy medal

 Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności do olejów
napędowych, wspomagający procesy regeneracji filtra
spalin silnika z zapłonem samoczynnym (Instytut Naf-

ty i Gazu) - dr Grażyna Żak, mgr Michał Wojtasik, mgr Winicjusz Stanik, dr Leszek Ziemiański,
dr inż. Zbigniew Stępień, dr inż. Iwona Skręt,
mgr inż. Jarosław Markowski, Celina Bujas, Wojciech Krasodomski, dr inż. Michał Pajda - srebrny
medal

 Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębokich poziomach (Instytut Nafty i Gazu) prof.
nzw.
dr
hab.
inż.
Jan
Lubaś,
mgr inż. Marcin Warnecki - srebrny medal

 Termicznie stabilny modyfikator procesu spalania do
lekkich olejów opałowych (Instytut Nafty i Gazu) mgr Winicjusz Stanik, dr Leszek Ziemiański,
dr inż. Iwona Skręt, Ireneusz Bedyk, mgr inż. Jan
Lubowicz, mgr inż. Maria Łenyk, mgr inż. Rafał
Konieczny,
mgr
inż.
Katarzyna
Sikora,
mgr Michał Wojtasik - srebrny 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 - 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 - brązowy medal
 Łóżko przeciwodleżynowe (Instytut Włókiennictwa)

mgr inż. Edward Wilk, dr inż. Małgorzata Matusiak, mgr inż. Krzysztof Sikorski - złoty medal
 Wirowy palnik pyłowy do spalania zmielonej biomasy
(ECOENERGIA Sp. z o.o.) - mgr inż. Andrzej Kulpa, mgr inż. Jan Siwiński, mgr inż. Henryk Adamus, mgr inż. Andrzej Petela - złoty medal
 Niskoemisyjny palnik wirowy do współspalania biomasy z węglem w kotle (ECOENERGIA Sp. z o.o.) mgr inż. Andrzej Kulpa, mgr inż. Jan Siwiński,
mgr inż. Henryk Adamus, mgr inż. Andrzej Petela - złoty medal

 Sposób pomiaru położenia górnego pierścienia dociskającego kule miażdżące w młynie pierścieniowokulowym i układ do realizacji tego sposobu (Instytut
Automatyki Systemów Energetycznych Spółka
z o.o.) - 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
Spółka z o.o.) - dr Włodzimierz Obaleński,
mgr inż. Edward Ziaja, mgr inż. Robert Kielian,
mgr inż. Włodzimierz Fennig - srebrny medal

 FascioDerm – błona kolagenowa do regeneracji tkanek
dziąsła (Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa) – dr n. med. Henryk Bursie,
lek. Dent. Jacek Żurek, prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, dr n. med. Stanisław Dyląg, lek. dent.
Agnieszka Galwas – Żurek - złoty medal
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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

___________________________________________________________________

NAUKA, TECHNIKA i RZEMIOSŁO KLUCZEM DO INNOWACYJNEJ
GOSPODARKI
Ministerstwo Gospodarki Konferencja Warszawa, 9.12.2013 r.
___________________________________________________________________

Temat wystąpienia: Działania NOT w kierunku
kształtowania innowacyjnych postaw dzieci
i młodzieży

Wprowadzenie. Słowa klucze: twórczość techniczna
w
szkole,
kultura
techniczna
w społeczeństwie, innowacyjna gospodarka, innowacyjna firma, innowacyjne społeczeństwo, innowacja techniczna, postawa innowacyjna, zespół
tworzenia innowacji technicznych, PARP- Polska
Agencja Przedsiębiorczości.
Twórczość techniczna (obejmuje określanie problemów do rozwiązania, znajomość metod niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów,
projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie, eksploatacja, recykling i unieszkodliwianie).
Założenia im prostsze rozwiązanie tym jest ono
lepsze. Za oryginalnym rozwiązaniem technicznym
nie musi kryć się skomplikowane urządzenie
i człowiek ze specjalistycznym wykształceniem.
Innowacja techniczna (produkt, który jest wynalazkiem chronionym patentem i został wdrożony
do produkcji przemysłowej).
Postawa innowacyjna( zob. rysunek osobowość
twórcy, innowatora: - otwartość umysłu, - wyobraźnia twórcza, - wrażliwość na problemy, - niezależność i odporność na opór środowiska, - elastyczność, - uzdolnienia specjalne, - fascynacja zadaniem, - oryginalność myślenia, - dodatnia samo-
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ocena, - innowacyjność, - solidna, szeroka wiedza
i chęć jej stałego pogłębiania.
Młodzieżowy zespół tworzenia innowacji technicznych (składa się z „pozytywnego malkontenta”, który wyszukuje problemy do rozwiązania: co
nie zwalnia innych od zgłaszania swoich pomysłów, osoby która potrafi rozwiązać problem, kogoś
kto jest „złotą rączką”, oraz osoby, która potrafi
zaprezentować innowację szerszemu gronu, pokierować zespołem- być też liderem zespołu
Dlaczego Naczelna Organizacja Techniczna zwróciła uwagę na pilną potrzebę kształtowania innowacyjnych postaw u uczniów, już od pierwszych
lat szkolnych?
Ta potrzeba jest wynikiem niskiej innowacyjności
naszej gospodarki, której nadrzędnym celem jest
osiągnięcie poziomu rozwoju krajów zachodnich.
1. Dlaczego oceniamy negatywnie stan innowacji
w Polsce ?
- Mała konkurencyjność firm, wynikająca z braku
innowacyjnych produktów;
- Luka edukacyjna w zakresie innowacyjności
w polskiej szkole (zob. Podstawę Programową);
- Mentalna bariera w społeczeństwie przed podejmowaniem się pracy innowacyjnej, tak ważnej
w nowoczesnej gospodarce.
- Marginalne traktowanie zajęć technicznych
w gimnazjum wpływa negatywnie na rozwijanie
twórczości technicznej i kształtowanie postaw in-

nowacyjnych uczniów; skutkujące słabym przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole o kierunku
technicznym. W obecnie obowiązującej Podstawie
Programowej (z 2008 roku, również i z poprzednimi podstawami), na zagadnienia twórczości technicznej, innowacji technicznych, innowacyjnego
przedsiębiorstwa, czy innowacyjnej gospodarki
oraz pilnej potrzeby tworzenia w szkołach zespołów młodych wynalazców nie zwrócono w ogóle
uwagi. Tym samym nie ma żadnych podstaw formalnych, aby w szkole zajmować się odpowiedzią
na pytania (tematyką): co to są innowacje, oraz jak
się je tworzy i jakie jest ich znaczenie, nie tylko dla
samych wynalazców, ale przede wszystkim dla
pomyślnego rozwoju kraju. To innowacje są motorem rozwoju każdej firmy i siłą napędową innowacyjnej gospodarki. To innowacje są głównym argumentem za przyznaniem środków UE na dofinansowanie przedsiębiorstw zwłaszcza małych
i średnich. Podstawa programowa tej tematyki nie
uwzględnia. Tym bardziej budzi zdumienie, że
nawet w podstawach programowych przedmiotu
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOSCI nauczanego
w szkołach ponad gimnazjalnych, ww. tematyka
innowacyjności została całkowicie pominięta. Rankingi szkół nie obejmują osiągnięć innowacyjnych
swoich uczniów. Szkoły nie przywiązują należytej
uwagi osiągnięciom polskiej nauki.W listopadzie
br. Polska wysłała w kosmos pierwszego sztucznego satelitę LEM. Czy w jakiejś szkole jest sprzyjająca atmosfera, aby o tym wydarzeniu się mówiło
i żeby ten fakt również dla uczniów stał się naszą
chlubą narodową. Czy duże było zainteresowanie
szkół międzynarodowymi osiągnięciami techniczno-naukowymi polskich studentów. Na lekcjach
historii i innych prawie nie mówi się o wybitnych
ludziach techniki. Na przykład nie podaje się technicznego dorobku prof. Wacława Moszyńskiego,
Tadeusza Sendzimira, itd.. Uczniowie nie uczą się
o dokonaniach profesora Zbigniewa Religi i wielu
innych zasłużonych dla nauki Polaków. Przyjmuje
się, że Polska odeszła od gospodarki planowej. Po
ponad 20 latach nie trzeba nikogo przekonywać, że
to konkurencja w gospodarce wolnorynkowej wymusza tworzenie innowacji. To innowacje są impulsem do tworzenia nowych miejsc pracy, organizowania nowych usług.

2. Co bardziej ciekawscy uczniowie dowiadują się
o różnych wynalazkach tylko czasami, jako o takich sobie ciekawostkach z internetu, czy z prasy
itd.
EUROSTAT co roku podaje ranking liczby zgłoszonych wynalazków
i udzielonych patentów w krajach UE. Polska znajduje się na szarym końcu. Jest to sytuacja trudna do
pogodzenia tym bardziej, że my Polacy jesteśmy
powszechnie znani z pomysłowości i zaradności
zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Polska szkoła ma istotną lukę w swojej ofercie edukacyjnej. Tą
luką jest pozbawienie uczniów elementarnej wiedzy na temat twórczości technicznej, niewyjaśniasię
im na czym polega działalność innowacyjna. Fakt
jest taki, że brakuje systemowej zachęty do tworzenia innowacji właśnie przez najmłodsze pokolenie
Polaków. To szkoła powinna ludziom młodym
wskazywać optymalne drogi rozwojowe zgodnie
z wymogami współczesnej cywilizacji. W szkole
mówi się o twórczościach literackiej, muzycznej,
artystycznej, itp. Sytuacja w kraju dojrzała do tego
(wysoka stopa bezrobocia), aby w MEN w należyty
sposób podejść do problemu twórczości technicznej
to znaczy wpajać uczniom wiedzę o innowacjach
już od pierwszych lat szkolnych i umiejętnie wdrażać do tworzenia innowacji. To właśnie ludzie młodzi ze świeżym spojrzeniem nie obarczeni różnymi
barierami właściwymi nam dorosłym powinni
mieć stworzone warunki do wykazania się potencjałem twórczym.
______________________________________________
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że
potencjał intelektualny młodego pokolenia Polaków jest naszym największym skarbem. Nadszedł
już czas, aby te nasze „diamenty” zostały poddane
właściwej obróbce.
______________________________________________
Wobec powyższego, uważamy, że wtakiej sytuacji
wyjście Resortu Edukacji naprzeciw naszemu postulatowi staje się pilną koniecznością. Odpowiednie zapisy wprowadzone do Podstawy Programowej zapewne zaowocują ukształtowaniem innej
jakościowo postawy absolwenta polskiej szkoły,
który obecnie na rynku pracy jest zagubiony – nie
potrafi znaleźć właściwego miejsca, a jeśli nawet
jest już pracownikiem to ma przypisaną rolę od-
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twórcy wykonującego mechanicznie polecenia innych. Czuje się zwykle niedowartościowany.
Absolwent polskiej szkoły powinien być otwarty
na potrzeby nie tylko własne ale i innych. W przyszłej pracy zamiast być głównie pracownikiem odtwórczym (w relacjach pracownik – pracodawca),

będzie miał stworzoną szansę stać się jednym
z innowatorów (być może już jako uczeń), który
sam dla siebie będzie pracownikiem i pracodawcą;
gdyż będzie miał wiedzę, na czym polega stworzenie nowego produktu lub oryginalnej usługi.

3. Naczelna Organizacja Techniczna organizuje:

i uczniów dużym sukcesem, w którym uczestniczyło i nadal bierze udział tysiące szkół. Wielu wybitnych ludzi działających w gospodarce to są laureaci
konkursów i olimpiad NOT, obecnie ze wzruszeniem wspominają jak ich udział w ww. inicjatywach był znaczącym impulsem do działania i motywacją do pogłębiania wiedzy. Zdajemy sobie
sprawę z faktu, że podejmowane ciekawe inicjatywy przez NOT dla zwiększenia jakości kształcenia
w kulturze technicznej w celu zwiększenia świadomości proinnowacyjnej i dla kształtowania postaw innowacyjnych ludzi młodych to kropla
w morzu potrzeb. Istnieje pilna potrzeba zorganizowania debaty nt kształtowania społeczeństwa
innowacyjnego w polskiej szkole. Wyjaśnienie. Ktoś
może uznać, że to wszyscy absolwenci mają stać się
wynalazcami. Nam chodzi o pokazanie ludziom
młodym pewnej uczciwej drogi do osiągania sukcesu. Im więcej będzie wiedzy na temat tworzenia
wynalazków i im z większym szacunkiem będzie
się mówiło o polskich wynalazcach, tym lepiej będzie rozwijała się nasza gospodarka w społeczeństwie świadomym własnego potencjału twórczego.

- Ogólnopolski Konkurs Młody Innowator -edycja
7, (roboczy tytuł „Mamy pomysł na produkt przyszłości”, uczniowie szkół podstawowych (klasy 46), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs nie ma wsparcia finansowego; NOT we własnym zakresie poszukuje sponsorów.
- Olimpiada Innowacji Technicznych – edycja 6,
(jest to kontynuacja d. Turnieju Młodych Mistrzów
Techniki dla uczniów techników, odbyło się 40
edycji), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
- Olimpiada Wiedzy Technicznej - 40 edycja,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
- Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – 40 edycja,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Naczelna Organizacja Techniczna realizuje
PROJEKT INNOWACYJNA TECHNIKA przez
okres od XI. 2012 r. do XI. 2014 r., w 20 gimnazjach
w 5. ośrodkach w: Warszawie, Łodzi, Białymstoku,
Gliwicach i Radomiu.
Podsumowanie
Dotychczasowe działania NOT (konkursy
olimpiady oraz projekt) są w ocenie nauczycieli
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