Szanowne Koleżanki
i Szanowni Koledzy,

rok 2014 jest szczególnym, ponieważ obchodzimy w nim już 25 rocznicę reaktywacji naszego Stowarzyszenie, która wydaje się, iż nie bez przyczyny jest
zbieżna z obchodami Święta Narodowego ćwierćwiecza transformacji. Jako naród świętujemy dziś upadek
poprzedniego ustroju i wolność, która ma wymiar
ludzki, krajowy i światowy. Panujący w Polsce do 1989
roku porządek polityczny nie sprzyjał takim inicjatywom obywatelskim jak działalność stowarzyszeniowa.
To dopiero częściowo demokratyczne wybory były początkiem swobód obywatelskich umożliwiających zrzeszanie się w tego typu apolitycznych organizacjach. Po
dwudziestu pięciu latach działalności, to my jako wynalazcy możemy być szczególnie dumni, z faktu, iż
podstawowymi filarami i siłą napędową sukcesu polskiej gospodarki jest poziom nauki oraz rozwój wynalazczości. Tylko na tak mocnych podstawach można
zbudować silną i konkurencyjną w skali światowej gospodarkę.
W przededniu kolejnej edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków
IWIS z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu podwójny okolicznościowy numer
biuletynu „Wynalazcy”, który jest wyjątkowym, ponieważ oprócz tradycyjnie publikowanych relacji i materiałów zawiera krótkie migawki z 25 lat historii działalności naszego Stowarzyszenia oraz sylwetki osób i instytucji, których działalność w tym roku została decyzją
Rady Krajowej po wnikliwej ocenie przez Kapitułę nagrodzona Honorowym Medalem
SPWiR im. Tadeusza Sendzimira.

Prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota
Prezes KR SPWiR
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W dniach 1 – 4 kwietnia 2014 roku Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
uczestniczyło w XVII Międzynarodowym Salonie
Wynalazków
i
Innowacyjnych
Technologii
„ARCHIMEDES 2014”. W ramach tegorocznego
Salonu odbyło się szereg imprez, w których udział
wzięło ponad 420 organizacji nauki, przedsiębiorstw przemysłowych oraz indywidualnych
przedsiębiorców z wielu regionów Federacji Rosyjskiej oraz z kilkunastu państw reprezentujących
Europę, Azję oraz Amerykę Południową. Głównymi punktami programu były:
- Międzynarodowa konferencja nt. ochrony własności intelektualnej
- Międzynarodowa wystawa znaków towarowych
i miejsc pochodzenia towarów „Znak towarowy
LIDER"
- Konkursy, m.in. na najlepszy wynalazek Salonu
„Archimedes", najlepszy projekt innowacyjny oraz
najlepszy wynalazek z zakresu nanotechnologii
- Prezentacja najnowszych technologii
Na powierzchni prawie 5000m² zostało zaprezentowanych około 1000 rozwiązań innowacyjnych, wśród których znalazło się 21 polskich wynalazków prezentowanych przez SPWiR.
Polskie wynalazki prezentowane przez SPWiR
otrzymały 9 złotych, 8 srebrnych, 3 brązowe medale
oraz kilka nagród specjalnych.
Swego rodzaju nowością na moskiewskiej wystawie były stoiska, na których przedstawiciele
prezentujące rozwiązania z zakresu medycyny
niekonwencjonalnej, w praktyczny sposób prezentowali swoje wyroby. Można było, zatem wykonać
sobie test pozwalający m.in. na identyfikację różnego rodzaju obciążeń organizmu, wad wzroku czy
też określających skłonności do alergii np. na poszczególne grupy pokarmowe.
Z prezentowanych przez SPWiR rozwiązań zainteresowaniem cieszyły się projekty:


„Bioaktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane z produktów naturalnych”, „Kompozyty na
bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej
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zawierającej kolagen do zastosowań biomedycznych”
autorstwa zespołu z Politechniki Krakowskiej w składzie: – dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak, mgr inż. Dagmara Malina, mgr inż.
Katarzyna Bialik-Wąs. Rozwiązania te zostały docenione jako projekty o dużym potencjale wdrożeniowym, pozwalające na szybszą i efektywniejszą poprawę zdrowia pacjentów.
 „System FireGuard 2015” (Centrum NaukowoBadawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut
Badawczy) autorstwa bryg. dr inż. Roberta Wolańskiego, mł. bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego, który
został doceniony za nowatorskie podejście do ochrony
życia i zdrowia strażaków co ma swoje bezpośrednie
przełożenie na sprawność zarządzania oddziałami
bojowymi, uczestniczącymi w akcjach ratowniczych w
utrudnionych warunkach.
 „Bioestry OmegaRegen® - jedyny niezbędny kwas
omega-3 (ALA) w najczystszej postaci” (FLC Pharma
sp. z o.o.) dr inż. Andrzej Vogt, dr n. med. Ewa SokołaWysoczańska, dr n. med. Tomasz Wysoczański, dr inż.
Katarzyna Czyż, prof. dr hab. Bożena PatkowskaSokoła który doskonale wpisał się w zauważalny, powszechny już trend powrotu w kosmetyce oraz suplementacji diety do sprawdzonych, tradycyjnych rozwiązań uzupełnionych nowoczesnymi technologiami.
Wśród odwiedzających nasze stoisko zainteresowaniem cieszyły się również pozostałe projekty.
Miał też miejsce pewien akcent humorystyczny
przy okazji prezentowania rozwiązania twórców
z Politechniki Krakowskiej „Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej” autorstwa zespołu w składzie: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, dr inż.
Agnieszka Makara, prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann,
dr inż. Krystyna Hoffmann. Spowodowane było to
głównie materią stanowiącą przedmiot prezentowanego rozwiązania. Zarówno jury jak i odwiedzający stoisko stwierdzali z uśmiechem, że pomimo wątpliwej
atrakcyjności samej materii problem jest bardzo istotny, zwłaszcza w czasach, kiedy stajemy przed dylematem skutecznej, nieszkodliwej dla środowiska naturalnego utylizacji coraz większej ilości różnego rodzaju
odpadów.

Szczegółowe wyniki medalowe:
 Bioaktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane z produktów naturalnych (Politechnika Krakowska) – dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż. Katarzyna
Bialik-Wąs, mgr inż. Dagmara Malina – złoty
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 – złoty medal
 Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej
(Politechnika Krakowska) – prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, dr inż. Agnieszka Makara, prof.
dr hab. inż. Józef Hoffmann, dr inż. Krystyna
Hoffmann – srebrny medal
 Suspensja zawierająca nanocząstki złota albo
srebra albo ich mieszaninę i sposób jej otrzymywania (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż.
Marcin Banach, mgr inż. Jolanta Pulit – srebrny
medal
 Nanokompozyt hydrokoloidowy i sposób jego
wytwarzania (Politechnika Krakowska) – dr hab.
inż. Marcin Banach, mgr inż. Jolanta Pulit – złoty medal
 Zawiesina do wytwarzania kompozycji stomatologicznych (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż.
Marcin Banach, mgr inż. Jolanta Pulit – brązowy
medal
 Pianka poliuretanowa zawierająca nanocząstki
metali (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż.
Marcin Banach, mgr inż. Jolanta Pulit – brązowy
medal
 Laserowe wtapianie i stopowanie warstwy
wierzchniej odlewniczych stopów aluminium
proszkami ceramicznymi i niklowo-chromowymi
(Politechnika Śląska) – dr inż. Krzysztof Labisz,
dr hab. inż. Tomasz Tański, mgr inż. Wojciech
Pakieła, dr inż. Ewa Jonda, dr inż. Damian Janicki – 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
 Samohartowna stal na wały główne siłowni wiatrowych (Akademia Górniczo-Hutnicza) prof. dr
hab. inż. Jerzy Pacyna, dr inż. Robert Dąbrowski – srebrny medal
 Antynowotworowy, naturalny preparat pochodzenia roślinnego, CLnA-AA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła, dr inż. Wiesława Walisiewicz-



















Niedbalska, dr inż. Robert Bodkowski, dr inż. Katarzyna Czyż – złoty medal
System FireGuard 2015 (Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy) bryg. dr inż. Robert Wolański, mł. bryg. dr
inż. Dariusz Wróblewski – złoty medal
Zintegrowany system budowy planów zarządzania
kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie
informatyczne (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy)
mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – CNBOPPIB, Maria Kędzierska– CNBOP-PIB, Bartłomiej
Połeć – CNBOP-PIB, płk dr Dariusz Majchrzak –
AON, mł. bryg. dr inż. Paweł Kępka – SGSP,
mgr inż. Krzysztof Szelągowski – ZOSP RP, Bartosz Krzywicki – ASSECO Poland S.A. – srebrny
medal
Wielofunkcyjny dodatek do olejów opałowych (Instytut Nafty I Gazu) dr Leszek Ziemiański, dr Grażyna Żak, Anna Duda, mgr Michał Wojtasik, Celina Bujas, Elżbieta Szałkowska, Piotr Czupryński,
Bartosz Sarapata – srebrny medal
Uniwersalny dodatek detergentowo-dyspergujący
do energooszczędnych olejów napędowych (Instytut Nafty I Gazu) mgr Winicjusz Stanik, dr Grażyna
Żak,mgr inż. Katarzyna Sikora,mgr inż. Rafał Konieczny, Michał Janeczek – złoty medal
Maszyna do czyszczenia skór z łososi (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy) dr inż.
Mariusz Kosmowski, prof. dr hab. inż. Andrzej
Dowgiałło, mgr inż. Michał Sikora – złoty medal
Technologia i nowej generacji wielomodułowa maszyna do ochrony obszarów wodno-błotnych
(Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych PIMR)
dr inż. Krzysztof Zembrowski, dr inż. Adam Dubowski, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw.; mgr inż. Aleksander Rakowicz, mgr inż.
Radosław Karbowski, dr inż. Sylwester Weymann,
mgr inż. Łukasz Wojniłowicz
mgr Agnieszka Potrykowska – złoty medalTechnologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do
regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków
wodnych (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
PIMR) dr inż. Janusz Rutkowski, mgr inż. Paweł
Bąkiewicz, mgr inż. Łukasz Ignasiak, dr hab. inż.
Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.; dr hab. inż. Jan
Szczepaniak, prof. nadzw.; mgr inż. Mikołaj Spadło, mgr inż. Marek Szychta – brązowy medal
Robot Mobilny o Zwiększonej Funkcjonalności RMF
(Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) –
Sebastian Pawłowski, Łukasz Dudek, Adam Aftyka, Sławomir Kapelko, Mariusz Kozak – złoty medal
Bioestry OmegaRegen® - jedyny niezbędny kwas
omega-3 (ALA) w najczystszej postaci (FLC Pharma
sp. z o.o.) dr inż. Andrzej Vogt, dr n. med. Ewa So-
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koła-Wysoczańska, dr n. med. Tomasz Wysoczański, dr inż. Katarzyna Czyż, prof. dr hab.
Bożena Patkowska-Sokoła – złoty medal

52

Nowe rozwiązania materiałowe w zakresie ceramiki
cyrkonowej do ciągłego odlewania stali (Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.) Marek Grabowy – srebrny
medal.

W dniach 2 – 6 kwietnia 2014 w Genewie odbywała się 42 edycja Międzynarodowej Wystawy
Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów.
Tradycyjnie miała ona miejsce w jednej z hal Geneva Palexpo, gdzie na powierzchni 8’500 m2 swoje
wynalazki i innowacje przedstawiało ponad 730
wystawców z 43 państw. Łącznie zaprezentowano
ponad 1’000 wynalazków. Bardzo istotnym akcentem był udział bardzo licznej delegacji z Polski –
w wystawie uczestniczyło ponad 30 twórców
z naszego kraju.
W tej największej i najbardziej prestiżowej wystawie, jak co roku, brało udział Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, które
jako przedstawiciel Polski zaprezentowało rozwiązania polskich twórców przede wszystkim z jednostek sfery nauki. Międzynarodowi jurorzy docenili
polskie wynalazki przyznając 35 medali, w tym
3 złote medale z wyróżnieniem jury, których na
całej wystawie było zaledwie kilkanaście.

Jednym z eksponatów wzbudzających szczególne zainteresowanie zwiedzających był: „Sposób
lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI oraz układ do
stosowania tego sposobu” ma szansę stać się przełomem w onkologii. Wynalazek z Politechniki Po-

znańskiej jest podwaliną szybkich technik obrazowania
EPR co umożliwia monitorowanie zmian utlenowania
w czasie rzeczywistym, jak również dokładną lokalizację zmian nowotworowych.

Zastosowanie wynalazku w praktyce klinicznej
zwiększy efektywność prowadzonych terapii nowotworowych, co będzie skutkowało większą wyleczalnością oraz wykrywaniem. Rozwiązanie to otrzymało
wyróżnienie Jury.
Kolejnym rozwiązaniem, które zostało wyróżnione
przez genewskich jurorów jest „Sposób wytwarzania
rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz urządzenie do wytwarzania tych rurek”
mgr inż. Katarzyny Nawrotem z Politechniki Łódzkiej.
Warto podkreślić, że twórcą tego nowatorskiego pomysłu jest jeden z laureatów Konkursu „StudentWynalazca 2013/2014” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Oprócz niego kilku innych
laureatów z polskich uczelni technicznych prezentowało swoje rozwiązania, których łącznie było 5 i wszystkie w różnych kategoriach otrzymały złote lub srebrne
medale genewskiej wystawy, co dla tak młodych ludzi
jest wyjątkowym osiągnięciem. Pani Katarzyna Nawrotek została również wyróżniona na oficjalnej ceremonii
otrzymując od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO nagrodę OMPI – jedną z trzech wręczonych na wystawie. Nagroda WIPO stanowi swoiste
Grand Prix wystawy w Genewie w kategorii kobiet.
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Wyjątkowymi sukcesami mogą pochwalić się
wynalazcy z Instytutu Chemii Przemysłowej. Delegacja instytutu w osobach Pani Dyrektor Prof. Reginy Jeziórskiej, Pana Jerzego Prodana oraz Pana
Zbigniewa Rogulskiego wywalczyła dla prezentowanych rozwiązań trzy złote medale, w tym dla
rozwiązania „Nowa metoda dwustopniowego
utleniania cykloheksanu” z wyróżnieniem jury.
Należy wspomnieć również o sukcesie naszych
najmłodszych wynalazców – uczniów z Zespołu
Szkół Nr6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, którzy otrzymali złoty medal za prezentację swojego oprogramowania Eskonto, które
jest systemem komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem.
Zwiedzających wystawę
szczególnie przyciągał „Pojazd napędzany ręcznie
TORQWAY”, którego 2
prototypowe modele były
w bezustanie testowane
zwiadzających, a chętnych
do testowania było bardzo
wielu.
Oprócz tego medale
wystawy – złote, srebrne
i brązowe – uzyskały
ciekawe rozwiązania z Politechniki Łódzkiej, Śląskiej,
Krakowskiej,
Instytutu
Nafty i Gazu, Instytutu
Mechaniki
Precyzyjnej,
Instytutu Włókiennictwa,
Przemysłowego Instytutu
Automatyki i Pomiarów, Centrum NaukowoBadawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowej Akademii Technicznej.
Prezes SPWiR brał udział w kilku ciekawych
wydarzeniach w trakcie trwania wystawy, między
innymi w Dniu Chorwacji i Dniu Rumunii, a także
w generalnym posiedzeniu Stowarzyszenia Europejskich Wynalazców AEI.
Gośćmi honorowymi na polskim stoisku byli
Ambasador RP w Genewie Pan Remigiusz Henczel,
Pani Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak oraz Jego Magnificencja Rektor Politechniki
Świętokrzyskiej Stanisław Adamczak, którzy po
wizycie na stoisku SPWiR uczestniczyli w ceremonii wręczania nagród.
Wystawę „Geneva inventions 2014” odwiedziło
kilkadziesiąt tysięcy osób, wśród których byli
przedstawiciele firm i przedsiębiorstw przemysłowych, często pytając o wybrane wynalazki z naszego stoiska i możliwość nawiązania kontaktu z ich
twórcami, co podkreśla wysoki poziom wynalazczy
polskich rozwiązań zaprezentowanych w Genewie.

54

Szczegółowa lista nagrodzonych rozwiązań:
 Bioaktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane
z produktów naturalnych (Politechnika Krakowska) –
dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, ,mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs,
mgr inż. Dagmara Malina – srebrny 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 – srebrny medal
 Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej (Politechnika Krakowska) – prof. dr hab. inż. Zygmunt
Kowalski, dr inż. Agnieszka Makara, prof. dr hab.
inż. Józef Hoffmann, dr inż. Krystyna Hoffmann –
brązowy medal
 Wysokowydajne BiMolekularne Systemy Fotoinicjujące Oparte o Innowacyjne Molekuły Akcelerujące rozwiązanie dedykowane do procesów fotopolimeryzacji w przemyśle powłok polimerowych (Politechnika Krakowska) – dr inż. Joanna Ortyl – srebrny
medal
 Nanokompozyt hydrokoloidowy i sposób jego wytwarzania (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż.
Marcin Banach, mgr inż. Jolanta Pulit – brązowy medal
 Pianka poliuretanowa zawierająca nanocząstki metali (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Marcin Banach, mgr inż. Jolanta Pulit – brązowy medal
 Zespół wirników turbiny wiatrowej (Politechnika
Lubelska) - dr inż. Leszek Kuśmierz, mgr inż.
Krzysztof Skiba – złoty medal z wyróżnieniem jury
 Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz urządzenie do
wytwarzania tych rurek (Politechnika Łódzka) - mgr
inż. Katarzyna Nawrotek, dr inż. Michał Tylman,
dr inż. Jacek Balcerzak, dr inż. Kamil Kamiński –
złoty medal
 Detekcja wzorców bazująca na segmentach linii prostych (Politechnika Łódzka) – mgr inż. Jagoda Lazarek, prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak – złoty medal
 Metoda fuzji obrazów medycznych trójwymiarowej
wizualizacji struktury lewej komory serca z analizą
czynnościową przeprowadzoną podczas badania
echokardiologicznego do zastosowań w diagnostyce
chorób serca (Politechnika Łódzka) - prof. dr hab. inż.
Andrzej Napieralski, mgr inż. Adam Skurski,
dr inż. Marek Kamiński, prof. dr hab. n.med. Jarosław Kasprzak, dr hab. n.med. Piotr Lipiec – złoty
medal
 Innowacyjna metoda diagnostyki części szyjnej kręgosłupa (Politechnika Łódzka) - prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, prof. nadzw. Jolanta Kujawa,



















dr Tomasz Adamczewski, dr inż. Bartosz Sakowicz, mgr inż. Robert Ritter, mgr inż. Aleksander Mielczarek – srebrny medal
Sposób lokalizacji zmian nowotworowych
i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI
oraz układ do stosowania tego sposobu (Politechnika Poznańska) - dr hab. Jan Jurga prof. nadzw.
PP, dr Tomasz Czechowski, prof. dr hab. Kazimierz Jurga – złoty medal z wyróżnieniem jury
Laserowe wtapianie i stopowanie warstwy
wierzchniej odlewniczych stopów aluminium
proszkami ceramicznymi i niklowo-chromowymi
(Politechnika Śląska) – dr inż. Krzysztof Labisz,
dr hab. inż. Tomasz Tański, mgr inż. Wojciech
Pakieła, dr inż. Ewa Jonda – brązowy medal
Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta,
o trzech stopniach swobody (Politechnika Świętokrzyska) - inż. Ilona Grzegorczyk-Szcześniak,
dr inż. Paweł Łaski, dr Jakub Takosoglu, dr inż.
Sławomir Błasiak – srebrny medal
Urządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych (Politechnika
Wrocławska) - prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński,
mgr inż. Damian Stefanow – złoty 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
Samohartowna stal na wały główne siłowni wiatrowych (Akademia Górniczo-Hutnicza) prof. dr
hab. inż. Jerzy Pacyna, dr inż. Robert Dąbrowski – złoty medal
Antynowotworowy, naturalny preparat pochodzenia roślinnego, CLnA-AA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła, dr inż. Wiesława WalisiewiczNiedbalska, dr inż. Robert Bodkowski, dr inż.
Katarzyna Czyż – złoty medal
System FireGuard 2015 (Centrum NaukowoBadawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy
Instytut Badawczy) bryg. dr inż. Robert Wolański, mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – złoty medal
Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne
technologie informatyczne (Centrum NaukowoBadawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy
Instytut Badawczy)- mł. bryg. dr inż. Dariusz
Wróblewski – CNBOP-PIB, Maria Kędzierska–
CNBOP-PIB, Bartłomiej Połeć – CNBOP-PIB,
płk dr Dariusz Majchrzak – AON, mł. bryg. dr
inż. Paweł Kępka – SGSP, mgr inż. Krzysztof
Szelągowski – ZOSP RP, Bartosz Krzywicki –
ASSECO Poland S.A. – srebrny medal

 Platforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania (Instytut Chemii Fizycznej PAN) - mgr inż. Witold Adamkiewicz, dr Jan Paczesny, mgr Krzysztof
Sozański, prof. dr hab. Robert Hołyst, mgr inż. Igor
Dzięcielewski, mgr inż. Katarzyna Winkler,
dr Agnieszka Kamińska, dr Andrzej Żywociński –
srebrny medal
 Nowy efektywny katalizator immobilizowany na
powierzchni krzemionki do reakcji alkilacji (Instytut
Chemii Przemysłowej) - dr hab. Maria Zielecka, prof.
IChP, dr Dariusz Jamanek, dr inż. Zbigniew Wielgosz, Krystyna Cyruchin – złoty medal
 Drugie życie baterii (Instytut Chemii Przemysłowej) dr Zbigniew Rogulski, prof. dr hab. Andrzej Czerwiński – złoty medal
 Nowa metoda dwustopniowego utleniania cykloheksanu (Instytut Chemii Przemysłowej) - mgr inż.
Michał Zylbersztejn, dr inż. Andrzej Zimowski,
mgr inż. Andrzej Kania, mgr Remigiusz Sylwestrowicz – złoty medal z wyróżnieniem jury
 Innowacyjna metoda nagrzewania elementów stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych
(Instytut Mechaniki Precyzyjnej) mgr inż. Sylwester
Jończyk, Dariusz Orzechowski, dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny – złoty medal
 IMP-MS - metoda i urządzenie do wzbudzania plazmy na powierzchni magnetronu cylindrycznego
do napylania powłok (Instytut Mechaniki Precyzyjnej)
dr inż. Marek Betiuk, dr hab. inż. Jerzy Michalski,
dr inż. Piotr Wach, mgr inż. Kryspin Burdyński,mgr inż. Zbigniew Łataś – srebrny medal
 Wielofunkcyjny dodatek do olejów opałowych (Instytut Nafty I Gazu) - dr Leszek Ziemiański, dr Grażyna Żak, Anna Duda, mgr Michał Wojtasik, Celina Bujas, Elżbieta Szałkowska, Piotr Czupryński,
Bartosz Sarapata – złoty medal
 Uniwersalny dodatek detergentowo-dyspergujący
do energooszczędnych olejów napędowych (Instytut
Nafty I Gazu) mgr Winicjusz Stanik, dr Grażyna
Żak,mgr inż. Katarzyna Sikora,mgr inż. Rafał Konieczny, Michał Janeczek – złoty medal
 Bezściekowy i niskotemperaturowy sposób bielenia
z jednoczesną dezynfekcją wyrobów celulozowych
(Instytut Włókiennictwa) - dr inż. Anetta Walawska,
dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw.,
dr inż. Barbara Filipowska, mgr inż. Joanna Lewartowska, mgr inż. Joanna Olczyk, mgr Magdalena
Kiwała – srebrny medal
 Robot Mobilny o Zwiększonej Funkcjonalności RMF
(Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) mgr inż. Sebastian Pawłowski, mgr inż. Łukasz
Dudek, mgr inż. Adam Aftyka, mgr inż. Sławomir
Kapelko, mgr inż. Mariusz Kozak – srebrny medal
 Technologia i nowej generacji wielomodułowa maszyna do ochrony obszarów wodno-błotnych (Prze-
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mysłowy Instytut Maszyn Rolniczych PIMR) dr inż. Krzysztof Zembrowski, dr inż. Adam
Dubowski, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski,
prof. nadzw.; mgr inż. Aleksander Rakowicz,
mgr inż. Radosław Karbowski, dr inż. Sylwester Weymann, mgr inż. Łukasz Wojniłowicz,
mgr Agnieszka Potrykowska – brązowy medal
 Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania
otwartych cieków wodnych (Przemysłowy Instytut
Maszyn Rolniczych PIMR) - dr inż. Janusz Rutkowski, mgr inż. Paweł Bąkiewicz, mgr inż.
Łukasz Ignasiak, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw.; mgr inż. Mikołaj Spadło, mgr inż.
Marek Szychta – srebrny medal
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 ESKONzO – system komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem (Zespół Szkół Nr 6 im. Króla
Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju) - mgr inż.
Zbigniew Pałasz, inż. Dariusz Radajewski, mgr
inż. Krzysztof Smyczek, Maciej Skorzanski, Jakub
Krol, Pawel Krosny, Patryk Domagalik, Slawomir
Kozok – złoty medal
 Pojazd poruszany ręcznie (TORQWAY SP. Z O.O.) Andrzej Sobolewski – złoty medal
 Bioestry OmegaRegen® - jedyny niezbędny kwas
omega-3 (ALA) w najczystszej postaci (FLC Pharma
sp. z o.o.) - dr inż. Andrzej Vogt, dr n. med. Ewa Sokoła-Wysoczańska, dr n. med. Tomasz Wysoczański, dr inż. Katarzyna Czyż, prof. dr hab. Bożena
Patkowska-Sokoła – srebrny medal

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów po raz kolejny wzięło udział w wystawie ITEX, organizowanej od 1989 roku w malezyjskim Kuala Lumpur. W tym roku współorganizatorami polskiego stoiska był Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kuala Lumpur. Przedstawiciele WPHI pan
Artur Dąbkowski, pani Karina Katzer oraz pan
Rafał Szczepkowski towarzyszyli codziennie polskim twórcom podczas wystawy.
ITEX 2014 odbył się w dniach 8 – 10 maja i jak
zwykle cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze
strony zarówno wystawców, jak i zwiedzających.
Wystawę odwiedziło 12,5 tys. osób. Zwiedzający
mogli obejrzeć ponad 1000 wynalazków z 20
państw.
Polska delegacja zaprezentowała 16 wynalazków. Warto podkreślić, iż wszystkie rozwiązania
zostały docenione przez międzynarodowe Jury,
które nagrodziło je 8 złotymi medalami i 8 srebrnymi.

Twórcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu otrzymali Grand Prix wystawy za wynalazek zatytułowany Element geokompozytowy,
zwłaszcza do wspomagania wegetacji roślin. Nagrodę
odebrał osobiście dr Krzysztof Lejcuś. Rozwiązanie
ma zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie i inżynierii środowiska jako materiał
do zatrzymywania wody, dzięki któremu możliwa
jest stabilizacja równowagi wodnej w glebie. Element geokompozytowy pozwala oszczędzać wodę

w trakcie uprawy roślin, poprawia odporność roślin na
suszę oraz zwiększa przyrost ich biomasy.

Urządzenie elektrochromowe do aktywnego adaptacyjengo kamuflażu prezentował podczas wystawy jeden
z jego twórców – prof. Adam Januszko z Wojskowego
Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. Józefa Kosackiego.
Urządzenie zostało skonstruowane z zastosowaniem
błękitu pruskiego, jako materiału elektrochromowego
w obecności warstwy jodu w membranie na bazie PVB.
Przy użyciu Cyfrowego Systemu Zarządzania Barwą
przedstawiono sposób dopasowania koloru urządzenia
do otoczenia. Otrzymane kolory zmieniają się płynnie
w czasie rzeczywistym od żółtego, przez jasno zielone
aż do ciemno zielonej. Prototyp elektrochromowego
urządzenia może mieć szerokie zastosowanie, od adaptacyjnego dynamicznego kamuflażu wojskowego do
urządzeń optoelektronicznych t.j. okno elektrochromowe, ekran elektrochromowy. Wynalazek otrzymał
złoty medal ITEX, podobnie jak rozwiązanie pochodzące z Politechniki Poznańskiej pt. Sposób lokalizacji zmian
nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania
EPRI oraz układ do stosowania tego sposobu. Obrazowanie
metodą EPR (Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny) może dostarczyć danych o farmakokinetyce wolnych rodników i stężeniu tlenu w tkankach, co stanowi
bardzo ważną informację przy leczeniu nowotworów
w terapii onkologicznej, jak również w ich wykrywaniu. Okazuje się, że terapia onkologiczna zawodzi,
jeżeli poziom stężenia tlenu jest poniżej pewnej wielkości. Technika EPR jest jedną z najczulszych metod pomiarowych stężenia tlenu, jednakże barierą hamującą
zastosowanie praktyczne tomografii EPR jest długi czas
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pomiaru. Proponowany wynalazek umożliwia
skrócenie czasu trwania eksperymentu z kilkukilkudziesięciu minut do paru sekund, co umożliwia monitorowanie zmian utlenowania w czasie
rzeczywistym, jak również dokładną lokalizację
zmian nowotworowych. Zastosowanie wynalazku
w praktyce klinicznej zwiększy efektywność prowadzonych terapii nowotworowych, co będzie
skutkowało większą wyleczalnością oraz wykrywaniem. Działanie rezonansu magnetycznego demonstrował podczas wystawy przedstawiciel Politechniki Poznańskiej – pan Paweł Malinowski.
W składzie polskiej delegacji znajdował się także prezes Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie
WARTA S.A.– pan Rafał Lewandowski. Rozwiązanie pochodzące z WARTY zatytułowane Nowy materiał w technologii budowy nawierzchni drogowych
know – how, na nowe rozwiązanie materiałowe wykorzy
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stywane do budowy betonowych nawierzchni drogowych zostało nagrodzone złotym medalem oraz nagrodą specjalną z Korei. Innowacyjność rozwiązania polega na wbudowaniu w składzie frakcji kruszywa drobnego 0-8 mm zmineralizowanych odpadów przemysłowych z tzw. zawartości piaskownika. Efektywność
nowego materiału przejawia się w tym, że metoda ta
pozwala na ekologiczne zagospodarowanie odpadów
przemysłowych i poprawa jakości, a także zapewnia
trwałość nawierzchni drogowych na potrzeby lokalnej
infrastruktury.
Podczas wystawy prezes Rafał Lewandowski został uhonorowany Krzyżem „Honor of Inventions” za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności.
Biorąc pod uwagę tegoroczne sukcesy polskich naukowców mamy nadzieję, że ITEX 2015 będzie kolejną
okazją do zdobycia tak wielu prestiżowych nagród
przez naszych twórców.

W dniach 11-12 lutego odbyła się XXI
Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w
2013 roku. Impreza miała miejsce w Centrum
Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik,
gdzie zaprezentowano około 130 rozwiązań
pochodzących z uczelni wyższych, instytutów
badawczych oraz przedsiębiorstw.

Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu
Patentowego RP, Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych. Warto również wspomnieć o licznych patronatach medialnych między innymi
Polskiego Radia Czwórki, Dziennika Gazety
Prawnej, Magazynu Gospodarczego „Fakty”,
magazynu „Polish Market”, magazynu „Perspektywy”, miesięcznika „Focus” oraz portali
internetowych inżynierka.pl i Portalu Technicznego.
Pierwszego dnia wystawy miało miejsce
oficjalne otwarcie Giełdy Wynalazków połączone z wręczeniem dyplomów i statuetek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego twórcom,
którzy w 2013 roku otrzymali na międzynarodowych wystawach wynalazków złote medale
z wyróżnieniem jury lub Grand Prix, a także
twórcom wyróżnionym przez Ministerstwo za

szczególną aktywność w dziedzinie promocji wynalazczości na arenie międzynarodowej w 2013
roku.
Podczas rozpoczęcia uroczystości zabrali głos
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Pan Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jacek Guliński, Wiceprezes Urzędu Patentowego RP
Pan Sławomir Wachowicz, Przewodniczący RGiB
Pan Leszek Rafalski, Prezes FSNT-NOT Pani Ewa
Mańkiewicz-Cudny oraz dwóch przedstawicieli
twórców: prof. Tadeusz Niezgoda z Wojskowej
Akademii Technicznej oraz prof. Wojciech Maksymowicz
z
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego. Statuetki za szczególną aktywność
odebrali przedstawiciele 10 instytucji: Akademii
Górniczo-Hutniczej, Zespołu Katedry Mechaniki
i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki
Częstochowskiej, Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutu Metali Nieżelaznych, Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Nafty i Gazu i Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych PIMR.

Ministerstwo Nauki przyznało także 58 statuetek za wybitne osiągnięcia wynalazcze w 2013
roku na arenie międzynarodowej. Po uroczystej
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inauguracji, wystawcy prezentowali na stoiskach swoje rozwiązania gościom honorowym
oraz dziennikarzom, którzy licznie przybyli na
wystawę zarówno pierwszego jak i drugiego
dnia. Pan Minister Jacek Guliński wręczył nagrody najmłodszym laureatom międzynarodowych wystaw wynalazków.

czeniowej stenów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu” autorstwa
dr inż. Pawła Marchlewskiego.

12 lutego był dniem otwartym dla przedstawicieli świata mediów, inwestorów oraz
zwiedzających.
Drugiego dnia wręczono wystawcom dyplomy za złote, srebrne i brązowe medale uzyskane na targach wynalazczości w roku 2013.
Wielu dziennikarzy i zwiedzających przyciągnęło także stoisko Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z Poznania, na którym Pan Ryszard Chmielewski prezentował aż 6 rozwiązań
m.in. „Maszynę do zbioru, wiązania i układania
snopów wikliny plecionkarskiej” oraz „Urządzenie
do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów
z roślin źdźbłowych i/lub łodygowych, zwłaszcza
zaczepiane do ciągnika”.
Warto wspomnieć, że w tym roku Giełda
Wynalazków odniosła ogromny sukces medialny, gdyż podczas wystawy zjawili się dziennikarze między innymi z TVP Polonia, Polsat
News, TVN Turbo, Superstacji oraz
z Polskiego Radia. Giełdę odwiedziło również
wielu Warszawiaków zachęconych relacjami
zasłyszanymi w radiu czy telewizji.

Po raz kolejny sensację wzbudzało stoisko
Młodych Innowatorów i zaprezentowane na nim
wynalazki uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych („Odzyskiwanie energii windy”,
„Komórkowy licznik mediów”, „Nocne świetliki”
i „Manipulator-ramię robota sterowane ręcznie”)
oraz zdalnie sterowany Łazik Marsjański, skonstruowany przez dziewięcioletniego Marka Rauchfleisza, który chętnie demonstrował działanie
swojego pojazdu.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się
rozwiązanie o szerokim zastosowaniu medycznym pochodzące z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zatytułowane „Metoda diagnostyki zmę60

Cieszymy się, że tegoroczna Giełda zakończyła się tak ogromnym sukcesem. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku będzie podobnie, a wystawę
odwiedzi równie wiele osób.
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IDEA – INICJATYWA
utworzenia
URSUSOWSKIEGO KOŁA MŁODYCH INNOWATRÓW
w Gimnazjum Nr 133 w Warszawie,
działającego pod patronatem
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
CEL: Kreowanie innowacyjnych postaw uczniów –
pokazanie młodzieży nowoczesnej drogi rozwojowej.
ZADANIA
1. Poznawanie własnych dobrych i mocnych stron;
2. ABC młodego innowatora;
3. Tworzenie zespołów młodych innowatorów;
4. Sztuka prowadzenia dyskusji – elementy dialektyki, „nie ma jednego słusznego rozwiązania’;
5. Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie;
6. Techniki twórczego rozwiązywania problemów;
7. Istota działalności technicznej; człowiek, przyroda i technika;
8. Algorytm: od pomysłu do wdrożenia (realizacji);
9. Interdyscyplinarny charakter postępu technicznego.
10. Dylematy człowieka w społeczeństwie innowacji technicznych;dwie strony tego samego medalu: np. wynalezienie dynamitu;
11. Źródła powstawania innowacji technicznych; Zastosowanie wiedzy przyrodniczej, matematycznej, fizycznej
i innej w rozwiązaniach technicznych;
12. Twórczość techniczna w szkole - projekty własne uczniów;
13.Wykonywanie PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH; (udzielanie odpowiedzi na pytania: - jaki wybrać temat, jak rozpocząć pracę, jak opracować prezentację, w jaki sposób zdobywać informacje, - co zrobić, aby praca
była oryginalna i wykonana na odpowiednim poziomie);

62

14. Wykonywanie pomocy dydaktycznych na przykład do matematyki lub fizyki, według reguły „im dane
rozwiązanie jest prostsze tym jest lepsze”;
15. Wydawanie GAZETKI SZKOLNEJ pt.: „PATENTY UCZNIOWSKIE” lub „TWÓRZOŚĆ TECHNICZNA
i MY” (propozycje tytułu);
16. Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator”, którego organizatorem jest Naczelna
Organizacja Techniczna i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Roboczy tytuł konkursu to: „Mamy pomysł na produkt przyszłości”. W roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się jego 8. edycja.
17. Udział uczniów w wystawach wynalazków oraz w wycieczkach do uczelni wyższych (Politechnika Warszawska), instytutów naukowo - badawczych (Instytut Lotnictwa w Warszawie);
18. Dziedziny działalności technicznej. Czym zajmują się FSNT – NOT i SPWIR. Orientacja zawodowa (zawody
ginące i zawody nowopowstające);Zapoznanie się z wybranymi szkołami technicznymi. Kształcenie ustawiczne. Awans pionowy i awans poziomy. Ścieżka zawodowa inżyniera.
19. Rozwiązywanie testów gimnazjalnych z zakresu nauk przyrodniczo - technicznych.
20. Poznawanie sylwetek wybitnych wynalazców, zwłaszcza polskich i popularyzowanie ich osiągnięć;
21. Pielęgnacja dorobku i tradycji zawodowych zasłużonych pracowników miejscowych zakładów produkcyjnych i usługowych. Zdobywanie wiedzy o lokalnych przedsiębiorcach - wynalazcach i firmach wyróżniających się renomowanymi wyrobami na rynku, posiadających tzw. DOBRĄ MARKĘ.
22. Wycieczki internetowe do UP RP, PKN i GUM;
23. Ilustrowany Słownik Terminów Technicznych opracowywany przez uczniów.
Miejsce realizacji zadań: PRACOWNIA INNOWACJI TECHNICZNYCH
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PROJEKT EDUKACYJNY
„Innowacyjna Technika. Program Zajęć Technicznych dla Gimnazjów”
(Informacja mgra inż. Kazimierza Okraszewskiego
koordynatora terenowego projektu w 4. gimnazjach w Warszawie)
Wprowadzenie
Najbardziej twórczy okres naszego życia
w dużej mierze przypada na lata szkolne. Jest to
wspaniały okres w życiu człowieka, kształtowania
się sylwetki i rozwijania intelektu, czas w którym
zaczyna on dostrzegać własny potencjał możliwości
twórczych. Tymczasem, gdy rozum mógłby „góry
przenosić”, uczniowie w gimnazjum na zajęciach
technicznych zajmują się pracami odtwórczymi
polegającymi na wykonywaniu prostych przedmiotów i realizowaniu zadań według schematu podanego przez nauczyciela.
Młodzież wykazuje znudzenie tego typu zajęciami.
Ma problemy w znalezieniu właściwego miejsca
w szkole i nie czuje się dowartościowana. Zastanawia się też nad sensem zdobywania wiedzy skoro
nie poznaje sposobów jej praktycznego wykorzystywania.
Środowisko inżynierów i techników skupionych w FSNT-NOT, mając na uwadze pomyślny rozwój naszego kraju, zajmuje się kształtowaniem
u
uczniów
postaw
twórczychproinnowacyjnych.
Od wielu już lat FSNT-NOT jest organizatorem olimpiad i konkursów, o zasięgu ogólnopolskim, adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ich
celem jest krzewienie wiedzy technicznej, odkrywanie potencjału intelektualnego i rozwijanie wyobraźni oraz zdolności wynalazczych; zgodnie
z powiedzeniem, że „nie święci garnki lepią”.

1.
Efektem tego typu działań jest niesamowita mobilizacja wielu uczniów, którzy w szkole nie
zawsze są prymusami. Okazuje się, że: - drzemie w
nich olbrzymi potencjał twórczy, - mają w sobie
pasję wymyślania nowych oryginalnych rzeczy, zauważają związki między przedmiotami, które
wydają się dalekie. Na przykład między rozwiązaniami występującymi w przyrodzie i w technice.
Uczniowie przekonują się na własnych przykładach, że to co czasami wydaje się być nie możliwe
do zrealizowania, ale jak bardzo się tego chce i
„ruszy głową” to okazuje się być realne.
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W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się,
z dużym zainteresowaniem uczniów, 7-ma Edycja
Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator”,
którego roboczy tytuł brzmi: „Mamy pomysł na produkt przyszłości”. Współorganizatorem konkursu
jest
Stowarzyszenie
Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów. (Zob. info z gali finałowej konkursu)

Środowisko inżynierów i techników skupionych w FSNT-NOT działania proinnowacyjne kierowane do uczniów polskiej szkoły o charakterze akcyjnym (olimpiady i konkursy) w roku 2012 wzbogaciło o oryginalny projekt edukacyjny dotowany ze
środków unijnych. Projekt ten jest realizowany od
20.11.2012r. do 30.11.2014r. w 20. gimnazjach w 5. regionach Polski (Białystok, Gliwice, Łódż, Radom
i Warszawa) i nosi tytuł:
„Innowacyjna Technika – Programy Zajęć
Technicznych dla Gimnazjów”.
Z ramienia FSNT- NOT koordynatorem
w realizacji projektu, dla 4. szkół warszawskich, jest
mgr inż. Kazimierz Okraszewski. Współpracuje on
z bardzo zaangażowanymi w realizację projektu, twórczymi nauczycielkami: mgr Anną Zając w Gimnazjum
Nr 133, mgr inż. Ewą Błędowską-Kempińską w Gimnazjum Nr 1 i mgr inż. Ewą Dmowską w Gimnazjum
Nr 92. Kazimierz Okraszewski prowadzi też przedmiot
„Zajęcia techniczne” w Gimnazjum Nr 93, który do
BIULETYNU „WYNALAZCY” udzielił odpowiedzi na
następujące pytania:

2.
W jaki sposób jest realizowany przedmiot
„Zajęcia techniczne” w większości polskich gimnazjów?
Można powiedzieć, że „Zajęcia techniczne”
ograniczają się one głównie do robienia sałatek
i wykonywania prostych przedmiotów tj.: poduszeczki, wieszaczki, czy karmniki dla ptaszków itp..
Duża część treści „Zajęć technicznych” objętych podstawą programową zapewne jest potrzebna, ale nie w pełni wypełnia ona potrzeby
edukacyjne naszego społeczeństwa, które chce się
mienić innowacyjnym.
Chcemy być krajem konkurencyjnym
w Europie i w świecie, nie możemy konkurować
wyłącznie tanią siłą roboczą i niskimi kosztami
produktu. Innowacyjne produkty są dziełem
przede wszystkim twórczego- proinnowacyjnego
rozumu ludzi myślących racjonalnie i odpowiednio
przygotowanych do robienia wynalazków.
To właśnie podczas „Zajęć technicznych”
uczniowie powinni, pogłębiając zdobytą wiedzę,
uczyć się jak poszukiwać nowatorskich pomysłów.
Tymczasem w podstawie programowej jest luka
edukacyjna dotycząca twórczości technicznej
i tworzenia innowacji.
W polskiej szkole mówi się o twórczości literackiej, muzycznej, plastycznej, ale niemal nic
o twórczości technicznej, o innowacyjnym myśleniu
i o tym, że uczniowie też mogą być wynalazcami.
A co zmienia w tym zakresie projekt edukacyjny „Innowacyjna Technika”?
Projekt edukacyjny „Innowacyjna Technika” składa się z programów tematycznych (dla 5.
osi: konstrukcje, woda, energetyka i robotyka, technika domowa oraz przepływ informacji) , obudowy
programowej (zeszytów tematycznych do ćwiczeń
dla uczniów i przewodników metodycznych dla
nauczycieli oraz (zakupione do zajęć) pomocy dydaktycznych dla uczniów i pomocy dla szkoły.
Przewodniki dla nauczycieli zawierają scenariusze
do poszczególnych tematów zajęć. Na przykład,
gdy w ramach osi „KONSTRUKCJE” przerabiamy
bryły, to jednocześnie młodzież projektuje rysunek
siatki litery,

3.
np. L lub C i zastanawia się, ile tam jest
ścian, krawędzi, jaki z tego mógłby powstać nowy
produkt: świecznik, kinkiet, półka, itd.? W ten sposób staramy się rozwijać wyobraźnię przestrzenną.
Podczas zajęć wyjaśniamy, jak istotną rolę
odgrywa technika w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw. Pokazujemy na czym polega myślenie
techniczne. Uczeń nie musi od razu wiedzieć, jak
funkcjonują różne urządzenia, ale powinien rozu-

mieć, że technika pomaga człowiekowi żyć, nawet
luksusowo, ale może stanowić też dla niego zagrożenie. Trzeba więc z jednej strony być otwartym na
zmiany zachodzące w cywilizacji innowacji technicznych ale też wrażliwym na negatywne skutki postępu .
M.in. dzięki projektowi „Innowacyjna Technika” młodzież może wykazać się wrażliwością na potrzeby
własne i innych i wymyślać oryginalne przedmioty,
które usprawniają życie, np. osobom niepełnosprawnym.
W większości gimnazjów nie mówi się np.
o sprawach normalizacji, innowacjach technicznych,
wynalazkach, o Urzędzie Patentowym czy Polskim
Komitecie Normalizacyjnym. A przecież źródłem informacji o niemal wszystkich produktach, czy to starych, czy nowych, są przede wszystkim normy. Sprawa norm, standaryzacji jest bardzo ważna zarówno
z punktu
widzenia
konstruktora,
wykonawcyproducenta jak i użytkownika. Użytkownikami urządzeń technicznych jesteśmy wszyscy, czy tego chcemy
czy nie. Po prostu żyjemy w świecie techniki w czasach
olbrzymiego postępu technicznego.
W ramach programu „Innowacyjna Technika”
uczniowie pracują w zespołach, podobnie do warunków z jakimi spotkają się w przyszłej pracy zawodowej. Oczywiście, łatwiej jest dla nauczyciela, gdy
uczniowie siedzą w ławkach osobno i słuchają wykładu nauczyciela, a potem ten sprawdza ich wiedzę.

4.
Nasze zajęcia prowadzimy jednak inaczej. Po
pierwsze uważamy, że uczniowie muszą najpierw
poznać siebie nawzajem, zastanowić się czym wyróżniają się z pośród innych. Zgodnie z powiedzeniem
Kartezjusza, że to właśnie poznawanie samego siebie
jest najbardziej twórczym zajęciem..
W projekcie szczególny nacisk położono na
organizację pracy uczniów w zespołach twórczychinnowacyjnych.
Wszyscy uczniowie różnią się między sobą
zdobytą wiedzą i posiadanymi zdolnościami oraz zainteresowaniami. Kiedy pracują w zespole mają możliwość dowartościowania się i mogą liczyć na udzielanie
sobie wzajemnie pomocy; po prostu mogą się uzupełniać, gdy jeden uczeń zauważy jakiś nurtujący go problem to drugi go rozwiązuje, trzeci realizuje a czwarty
np. prezentuje rozwiązanie i „sprzedaje”. Prosty przykład: drzwi klasy otwierają się na korytarz, po którym
biegają uczniowie. Występuje potencjalne zagrożenie
wystąpienia wypadku. Na przykład jedna z uczennic
zauważa to i mówi do kolegi: trzeba coś zrobić z tymi
drzwiami, bo jakiś biegnący dzieciak może się z nimi
zderzyć. W ten sposób okazuje się, że „potrzeba jest
matką wynalazku”. Tak powstaje zespół młodych innowatorów w którym, ktoś coś zauważył, ktoś rozwiązał problem, a ktoś go zrealizował, itd.). Warto podkre-
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ślić, że to w twórczości technicznej najczęściej jest
tak, że ten kto projektuje obiekt techniczny najczęściej go nie wykonuje, a następnie nie jest jego
użytkownikiem i również nie zajmuje się też jego
recyklingiem.
Program edukacyjny „Innowacyjna Technika”
ma charakter interdyscyplinarny.
Twórczość techniczna polega na wykorzystywaniu dóbr przyrody-natury do stworzenia
czegoś nowego, z pomocą praw fizyki, zjawisk
chemicznych i wielu przypadkach obliczeń matematycznych. Wiedza z różnych przedmiotów realizowanych w szkole może być z powodzeniem wykorzystywana podczas „Zajęć technicznych”. Ważne jest wyćwiczenie u ludzi młodych umiejętności
stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, na
przykład do tworzenia oryginalnych pomysłów
technicznych.

5.
To brzmi jak anegdota, ale gdy 20 lat temu
byłem, jako przedstawiciel SPWiR, na Światowej
Wystawie Wynalazków w Brukseli, złoty medal
otrzymał tam polski rolnik, pan Jan Czapka, który
wymyślił i skonstruował urządzenie do niszczenia
stonki ziemniaczanej. Standardowo na hasło „niszczenie szkodników” myśli się o zastosowaniu jakiegoś środka chemicznego. Otóż ten pan z przodu
ciągnika rolniczego zamocował szczotki (napędzane przez ciągnikową hydraulikę), które obracając
się strącały stonkę do rynienki ze szczeliną, pod
którą insekty były następnie zgniatane. Organizatorzy Światowej Wystawy wręczając mu medal zauważyli, że tę stonkową miazgę warto zbierać, bo
być może będzie ją można wykorzystać jako wypełniacz do jakichś tworzyw.
Przykład wynalazcy pana Jana Czapki i
wielu jeszcze innych polskich innowatorów dowodzi jak duży potencjał innowacyjności jest
w naszym społeczeństwie.
Celem nadrzędnym projektu „Innowacyjna Technika” jest stworzenie uczniom w szkole takich warunków w których z powodzeniem
będą mogli kształtować postawy innowacyjne,
aby już od najmłodszych lat szkolnych stawali się
ludźmi twórczymi-innowatorami.
Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w szkołach ponadgimnazjalnych jest realizowany przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości”, ale w pod

stawie programowej do niego występuje luka edukacyjna. Otóż pominięto w niej takie pojęcia jak: - twórczość techniczna, wynalazca, innowator, innowacyjne
przedsiębiorstwo, innowacyjna gospodarka.
Treści zawarte w podstawie programowej do
przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości” nie
uwzględniają wymagań konkurencyjnego rynku pracy,
wymuszającego tworzenie innowacji i w ogóle nie
mówią o potrzebie kreowania postaw innowacyjnych
u uczniów.

6.
Na lekcjach „Podstaw przedsiębiorczości” podaje się uczniom informacje, jak płaci się podatki, jak
jest zorganizowane przedsiębiorstwo itp. Według podstawy programowej nie zakłada się, że przedsiębiorca
może od podstaw stworzyć jakiś oryginalny produkt,
czy wymyślić jakąś nową usługę.
Przedsiębiorca, który w szkole nie uczył się
o twórczości technicznej, małe ma szanse zostać innowatorem. Jeśli chce utrzymać się na konkurencyjnym
rynku musi wyróżniać z pośród innych innowacyjnym
produktem. Gdy nie jest on innowatorem wówczas
musi zapłacić za licencję na nowy wyrób lub ponieść
koszty za korzystanie z patentu. Po prostu nie ma on
świadomości z faktu że, gdyby miał odpowiednią wiedzę byłby przedsiębiorcą-innowatorem.
Dlatego jest pilna potrzeba kształtowania postaw
innowacyjnych u uczniów i to już od najmłodszych
lat szkolnych.
_________________________________________________
Projekt POKL 3.3.4/2011 pn. INNOWACYJNA TECHNIKA Programy Zajęć Technicznych dla Gimnazjów, finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4
Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe.
_________________________________________________
W dniu 23. czerwca br. w Gimnazjum Nr1
w Piastowie, w klasie 2a, objętej projektem edukacyjnym „Innowacyjna Technika”, podsumowano klasowy
konkurs na najlepsze prace. Na zdjęciach twórczy
uczniowie i ich „dzieła”: „Słownik Terminów Technicznych”, „Miasto Przyszłości”, i „Pojazd przyszłości”. Wspomniany słownik zawiera porównania danych technicznych i użytkowych najnowocześniejszych
samolotów pasażerskich (fot. Kazimierz Okraszewski).

Kazimierz Okraszewski
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Tadeusz Sendzimir (ur. 5 lipca 1894 r. we Lwowie, zm.
1 września 1989 r. w Jupiter na Florydzie) – polski inżynier
i wynalazca.
Urodził się we Lwowie. Tam ukończył IV Gimnazjum Klasyczne i Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej.
Podczas I wojny światowej pracował w kijowskich warsztatach samochodowych, a następnie w Rosyjsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej. Pod koniec wojny wyjechał przez
Władywostok do Szanghaju, gdzie założył pierwszą w Chinach fabrykę śrub, drutu i gwoździ.
W roku 1929 na krótko wyjechał do USA, jednak rok później wrócił do Polski. W 1932 w Nowym Bytomiu uruchomiono walcarkę według jego pomysłu, a w 1933 pierwszą
w świecie linię technologiczną ciągłego wyżarzania
i cynkowania blach stalowych na skalę przemysłową. W maju 1934 opracował i uruchomił w Hucie Pokój oryginalną
linię produkcyjną do walcowania cienkiej blachy na zimno
wedle własnego pomysłu. Cały proces oparty był na walcowaniu blachy z równoczesnym jej rozciąganiem.
Jego wynalazek spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem
za granicą, dzięki czemu w 1935 roku wyjechał do Paryża.
Wybuch II wojny światowej zastał go w USA. Po wojnie pozostał na emigracji, gdzie nadal prowadził swą firmę specjalizującą się w projektowaniu maszyn do obróbki
metalu. Był posiadaczem 73 patentów. Należał do znanych inżynierów polskiej emigracji.
Pod koniec życia założył wraz z żoną "Fundację Sendzimira", która do dzisiaj propaguje zasady rozwoju
zrównoważonego w Polsce. Dziś fundacja jest prowadzona m. innymi przez jego syna, Jana Sendzimira.
W 1973 roku Senat Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nadał mu tytuł doktora honoris causa. Sendzimir zmarł 1 września 1989 w Jupiter na Florydzie. 4 maja 1990 nadano jego imię hucie w Nowej Hucie, zwanej dawniej Hutą im. Lenina.
Został pochowany w na cmentarzu w Bethlehem pod Waterburgiem w trumnie z ocynkowanej stali, sporządzonej ściśle według jego technologii.
Z okazji 10 rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, w porozumieniu
z Panem dr Michałem Sendzimirem, synem wybitnego polskiego wynalazcy inż. Tadeusza Sendzimira, został
ustanowiony Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Corocznie, na wniosek Kapituły, Krajowa
Rada SPWiR nadaje to honorowe wyróżnienie najwybitniejszym twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce. Do tej pory Medal im Tadeusza Sendzimira otrzymało 257 osobistości z dziedziny nauki
i techniki oraz instytucje zasłużone dla rozwoju innowacji.

Kawalerowie Honorowego Medalu SPWiR
im. Tadeusza Sendzimira

Członkowie Pierwszej Kapituły
1. dr inż. Michał Sendzimir, USA, przewodniczący Kapituły
2. mgr inż. Jerzy Knapik, Huta im. T. Sendzimira, I v-przewodniczący
3. mgr inż. Klemens Ścierski, Elektrownia „Łaziska”, v-przewodniczący
4. prof. dr Antoni S. Kwiatkowski, SPWiR, wiceprzewodniczący
5. dr inż. Jerzy Polaczek, SPWiR, sekretarz
6. płk prof. Marek Amanowicz, Wojskowa Akademia Techniczna
7. prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmaceutyczny
8. prof. dr hab. inż. Zdzisław Haś, Politechnika Łódzka
9. dr inż. Kazimierz Leski, Prezes Honorowy SPWiR
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10. prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza, Akademia Górniczo-Hutnicza
11. prof. dr inż. Piotr Penczek, Instytut Chemii Przemysłowej
12. prof. dr inż. Tadeusz Rut, Instytut Obróbki Plastycznej
13. prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, Instytut Technologii Eksploatacji
14. dr inż. Jan Sztobryn, Agencja Rozwoju Przemysłu
15. prof. dr hab. n. med. Andrzej Ślusarczyk, Państwowy Zakład Higieny
16. prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki, Instytut Łączności
17. prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński, Politechnika Warszawska
Rok 1999
18. dr inż. Mieczysław Barczyk, Zakłady Koksownicze „Wałbrzych”
19. doc. dr Ryszard Chamer, Instytut Metali Nieżelaznych, O/Legnica
20. mgr inż. Wiesław Ciuk, Huta „Częstochowa” S.A.
21. prof. dr inż. Edward Grzywa, Instytut Chemii Przemysłowej
22. inż. Zygmunt Hołoga, „Holduct”, Pszczyna
23. mgr inż. Konrad Jaskóła, „Petrochemia-Płock” S.A.
24. doc. dr inż. Lidia Jackiewicz-Kozanecka, Łódź
25. prof. dr hab. inż. Jan Kaczmarek, Akademia Inżynierska Warszawa
26. dr inż. Ryszard Kardasz, Huta „Stalowa Wola”
27. mgr Władysław Kółeczko, SPWiR
28. mgr inż. Andrzej Kulpa, „Ecoenergia”, Warszawa
29. mgr inż. Jerzy Lejawka, Huta „Baildon”, Katowice
30. prof. dr hab. inż. Lech Lewandowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
31. mgr Jose Loriaux, Prezydent Brussels Eureka, Belgia
32.prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji
33. mgr inż. Lubomir Nawrocki, Huta im. T. Sendzimira
34. dr inż. Wojciech Nawrot, Wojskowa Akademia Techniczna
35.mgr inż. Stanisław Podwiński, Huta „Andrzej”
36.dr Jarosław Raab, ČHS, Czechy
37. mgr inż. Antoni Romatowski, Kraków
38. mgr inż. Kazimierz Sąda, Huta „Jedność”, Siemianowice Śl.
39. mgr Zbigniew Skrzywanek, Warszawa
40. mgr Zbigniew Szałajda, Stalexport, Warszawa
41. mgr Stanisław Szczepaniak, „INWEX”, Kielce
42. mgr inż. Stefan Śliwiński, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”
43. prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
44. mgr inż. Henryk, Tymowski, Elektrownia „Łaziska”
45. mgr inż. Jacek Woliński, Huta i. T. Sendzimira
46. prof. dr inż. Roman Wusatowski, Prezes Śląski WKTiR, Katowice
47. dr inż. Józef Wypych, Huta „Częstochowa” S.A.
48. mgr inż. Tadeusz Zaręba, Komitet Badań Naukowych
49. mgr inż. Zbigniew Zemanek, „Convector”, Kraków
50. Stanisław Zwierzchowski, OW SPWiR, Poznań
51. inż. Jan Bednarek, SPWiR Wałbrzych
52. dr inż. Kazimierz Gębka, Huta „Częstochowa”
53. dr inż. Stanisław Garlicki, Ministerstwo Środowiska
54. mgr inż. Henryk Kamiński, Warszawa
55. mgr inż. Lech Narbutt, „Instalex-Bioox”, Warszawa
56. Wu Heng, Prezydent Chińskiego Stowarzyszenia Wynalazców, Pekin
57. prof. dr inż. Andrzej Zieliński, Federacja SNT NOT
58. Huta „Pokój” S.A., Ruda Śląska
59. Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydz. Metalurgii i Inżynierii Mat.
60. H. Cegielski - Poznań, Spółka Akcyjna
61. inż. Tadeusz Sendzimir, s. Michała, USA
62. dr Andreas Vedres, Stowarzyszenie Węgierskich Wynalazców
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Rok 2000
63. mgr inż. Piotr Janeczek, Huta im. t. Sendzimira, Kraków
64. prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski, Wojskowa Akademia Techn.
65. prof. dr hab. inż. Stanisław Bolkowski, Politechnika Warszawska
66. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burakowski, Inst. Mechaniki Precyzyjnej
67. prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz, Radom
68. prof. dr hab. inż. Kazimierz Frączek, OBR Przem. Rafineryjnego, Płock
69. inż. Paweł Godlewski, Instytut Łączności, Warszawa
70. prof. dr hab. Alfreda Graczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
71. inż. Georges Herrmann, Prezydent AEI, Francja
72. mgr inż. Wacław Grzegorz Korczak, Huta „Częstochowa” S.A.
73. mgr inż. Bogusław Kwiecień, emerytowany dyrektor w HTS, Kraków
74. dr inż. Krzysztof Edmund Miernik, Instytut Technologii Eksploatacji
75. Andrzej Mrówka, Śląski WKTiR, Katowice
76. mgr inż. Ryszard Ostrysz, Instytut Chemii Przemysłowej
77. mgr inż. Sebastian Pejm, Elektrownia „Łaziska” S.A.
78. prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, Instytut Spawalnictwa
79. prof. dr hab. Anna Podhajska, Uniwersytet Gdański
80. mgr inż. Czesław Pyć, OR SPWiR Stalowa Wola
81. prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko, Akademia Górniczo - Hutnicza
82. mgr inż. Zbigniew Sobczyk, b. z-ca Prezesa Urzędu Patentowego RP
83. doc. dr Wiesław Szelejewski, Instytut Farmaceutyczny
84. inż. Stanisław Szkutnik, emerytow. pracownik b. Huty „Warszawa”
85. prof. dr hab. inż. Adam Barylski, Politechnika Gdańska
Rok 2001
86. gen. dyw. prof. Andrzej Ameljańczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
87. prof. zw. dr inż. Stefan Maciej Wojciechowski, Politechnika Warszawska
88. dr inż. Ryszard Józef Moszumański, Politechnika Krakowska
89 .mgr inż. Tadeusz Bogacz, „Metalodlew”, Kraków
90. mgr inż. Stanisław Kosakowski, Huta im. T. Sendzimira
91. mgr inż. Zofia Pokorska, Inst. Ciężkiej Syntezy Organ. „Blachownia”
92. mgr inż. Andrzej Radźwicki, Warszawa
93. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Politechnika Warszawska - Płock
94. mgr inż. Stanisław Ostrowski, Ostrowiec Świętokrzyski
95. prof. dr inż. Jerzy Doerffer, emeryt. prof. Politechniki Gdańskiej
96. mgr inż. Lech Skrzypczyk, Huta „Częstochowa” S.A.
97. dr inż. Edmund Kaliszewski, em. prac. Huty „Baildon”
98. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
99. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
100. Elektrownia „ŁAZISKA” S.A., Łaziska Górne
Rok 2002
101. prof. dr hab. inż. Marek Bartosik, Politechnika Łódzka
102. mgr inż. Marek Bujny, Elektrownia „Łaziska”
103. dr inż. Maciej Kiedik, Inst. Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
104. prof. dr hab. inż. Kazimierz Mamro, Akademia Górniczo-Hutnicza
105. prof. dr inż. Zbigniew Misiołek, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
106. prof. mgr inż. Jerzy Ostoja-Sędzimir, Akademia Górniczo-Hutnicza
107. mgr inż. Czesław Skowronek, Huta im. T. Sendzimira
108. mgr inż. Stefan Szolc, emeryt. dyr. BIPROHUT, Warszawa
109. prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutn.
110. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak, Politechnika Gdańska
111. inż. Zenon Walaszczyk, „Polwir” Sp. SPWiR, Częstochowa
112. mgr inż. Jan Marek Wulczyński, Instytut Technologii Eksploatacji
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113. inż. Jan Kobielusz, ČHS, Huta Trzyniec, Czechy
114. prof. dr inż. Lubomir Mihok, Uniwersytet Techniczny, Koszyce
115. prof. dr Vladimir G. Tymiński, IAAISD, Moskwa
116. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Płock
117. Politechnika Łódzka, Inst. Inżynierii Mater. i Technik Bezwiórowych
118. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, K-ce
Rok 2003
119. mgr inż. Czesław Bugaj, PKN ORLEN S.A., Płock
120. mgr inż. Andrzej Józef Dziubany, Elektrownia „Łaziska”
121. prof. dr hab. Stanisław Filipek, Instytut Chemii Fizycznej PAN, W-wa
122. mgr inż. Wilhelm Kirsz, Huta „Łabędy”, Gliwice
123. mgr inż. Józef Kopera, Huta L.W., Warszawa
124. mgr inż. Ludwik Kosyrczyk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
125. prof. dr hab. inż. Paweł Krzystolik, Główny Instytut Górnictwa
126. mgr inż. Tadeusz Kunert, Instytut Łączności, Warszawa
127. dr Marek Leśniewicz, Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
128. prof. Jan Pietrasieński, Wojskowa Akademia Techniczna
129. mgr inż. Marian Plebankiewicz, Siarkopol, Tarnobrzeg
130. dr hab. inż. Edward F. Rybicki, Politechnika Łódzka
131. prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja, Politechnika Śląska
132. mgr inż. Stefan Tomal, Koksoprojekt O/Kraków
133. dr Elżbieta Wardzińska, Instytut Chemii Przemysłowej
134. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
135. Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe „INWEX”
136. ECOENERGIA Sp. z o.o., Warszawa
137. Międzynarodowe Targi Poznańskie – nagroda specjalna
138. Muzeum Techniki NOT, Warszawa – nagroda specjalna
Rok 2004
139. Arri Sendzimir, USA
140. dr inż. Vladimir P. Chernoles, Wojsk. Inst. Łączności, Sankt Petersburg
141. prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska
142. mgr inż. Andrzej Gruszka, PKE Elektrownia „Łaziska”
143. prof. dr hab. inż. Leopold Jeziorski, Politechnika Częstochowska
144. mgr inż. Ryszard Kobus, Instytut Łączności, Warszawa
145. prof. dr hab. inż. Piotr Jerzy Kula, Politechnika Łódzka
146. mgr inż. Tadeusz Nowakowski, PKN ORLEN S.A. , Płock
147. mgr inż. Kazimierz Ochab, Ferrostal Łabędy, Gliwice
148. mgr inż. Stanisław Olszowski, PHS S.A. O/Huta im. T.Sendzimira
149. dr inż. Zofia Piotrowska, Zakłady Tworzy Sztucznych, Pustków
150. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego, Warszawa
151. STALPRODUKT S.A., Bochnia
152. Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE”, Ropczyce
Rok 2005
153. mgr inż. Romuald Bijak, Huta L.W. Warszawa (emeryt)
154. prof. dr inż. Tadeusz Bołd, Instytut Metalurgii Żelaza
155. dr inż. Józef Kobic, Huta Gliwice (emeryt)
156. mgr inż. Zenon Łakomy, Zakłady H. Cegielski-Poznań S.A. (emeryt)
157. płk prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
158. prof. dr hab. inż. Stanisław Mitura, Politechnika Łódzka
159. mgr inż. Jerzy Mydlarz, INVENIO Sp. z o.o., Bielsko-Biała
160. prof. dr hab. Waldemar Priebe, University of Texas, Houston (USA)
161. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, Politechnika Łódzka
162. prof. dr hab. Bogdan Wendler, Politechnika Łódzka
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163. Instytut Spawalnictwa, Gliwice
164. Biuro Projektów „KOKSOPROJEKT” Sp. z o.o., Zabrze
Rok 2006
165. prof. dr hab. Osman Achmatowicz, Warszawa
166. inż. Jan Bańczyk, Łaziska Górne
167. prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk, Gliwice
168. mgr inż. Ferdynand Niskiewicz, Płock
169. mgr inż. Kazimierz Okraszewski, Warszawa
170. dr inż. Tomasz Rapacki, Warszawa
171. dr inż. Romuald Talarek, Katowice
172. mgr inż. Andrzej Wrona, Częstochowa
173. Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
174. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna, Płock
Rok 2007
175. dr Alicja Adamczak, Warszawa
176. mgr inż. Leonard Bernat, Częstochowa
177. prof. dr hab. inż. Józef Jasińki, Częstochowa
178. mgr inż. Danuta Kieljan, Dąbrowa Górnicza
179. mgr inż. Eugeniusz Korsak, Płock
180. mgr inż. Adam Rylski, Łódź
181. mgr inż. Józef Siwiec, Ropczyce
182. PETRO EnergoRem Spółka z oo., Płock
183. VIPHARM Spółka Akcyjna, Warszawa
Rok 2008
184. prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka
185. dr inż. Lech Bulkowski, Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
186. inż. Stefan Dzienniak, ArcelorMittal Poland S.A., Katowice
187. dr hab. inż. Bogdan Garbarz, Instytut Metalurgii Żelaza
188. dr Maria Leska, SPWiR Warszawa
189. mgr Mieczysław Mierzejewski, PKN ORLEN S.A., Płock
190. dr inż. Jan Przondo, Wrocław, emeryt
191. dr inż. Wojciech Ratyński, Prezes FSNT NOT, Warszawa
192. ANWIL S.A., Włocławek
193. Bioton S.A., Warszawa
194. POCH Spółka Akcyjna, Gliwice
195. Przegląd Techniczny, Warszawa
Rok 2009
196. prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, Akademia Górniczo-Hutnicza
197. prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, Politechnika Częstochowska
198. prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Politechnika Śląska
199. prof. dr hab. inż. Ewa Kasprzycka, Politechnika Warszawska
200. inż. Krzysztof Miaśkiewicz, Płock
201. prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny, Inst. Mechaniki Precyzyjnej
202. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Politechnika Częstochowska
203. prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk, Politechnika Częstochowska
204. prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, Politechnika Rzeszowska
205. prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski, Instytut Włókiennictwa
Rok 2010
206. mgr inż. Jacek Dąbrowski, PKN ORLEN S.A. Płock
207. prof. d hab. inż. Leszek Dobrzański, Politechnika Śląsk
208. inż. Anatolii Fediaiev, ISD Huta Częstochowa Sp. z oo.
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209. prof. dr inż. Bogdan Golis, Politechnika Częstochowska
210. prof. dr hab. inż. Jan Krysiński, Politechnika Łódzka
211. prof. dr hab. inż. Zbigniew Moser, Polska Akademia Nauk O/Kraków
212. prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz, Akademia Morska Szczecin
213. prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski, Politechnika Gdańska
214. prof. dr hab. inż. Maria Rajkiewicz, Inst. Inż. Mat. Pol. i Barw., Piastów
215. mgr inż. Marian Saładziak, OW SPWiR Opole
216. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski, Narodowe Centrum Bad. i Rozw.
217. prof. dr inż. Jan Tacikowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
218. dr inż. Andrzej Zbrowski, Instytut Technologii Eksploatacji Radom
Rok 2011
219. prof. dr hab. inż. Jan Chajda, Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa, Kalisz
220. dr inż. Lechosław Ciupik, L:fC Sp. z o.o. Zielona Góra
221. dr inż. Jan Kania, Politechnika Śląska
222. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza
223. prof. dr hab. inż. Leszek Małdziński, Politechnika Poznańska
224. prof. dr inż. Witold Milewski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
225. prof. n. tech. Radu Ioan Munteanu, Technical University of Cluj-Napoca
226. prof. n. tech. Oleksiy Onipko, Ukrainian Academy of Sciences Kiev
227. prof. dr hab. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN
228. prof. dr hab. inż. Roman Pampuch, Akademia Górniczo-Hutnicza
229. dr inż. Witold Piekoszowski, Instytut Technologii Eksploatacji
230. mgr Remigiusz Szczepaniak, Jedn. Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX
231. mgr inż. Jan Szyma, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
232. inż. Aleksander Warzecha, emeryt
233. Przegląd Włókienniczy, Łódź
Rok 2012
234. prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, Politechnika Warszawska
235. prof. dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna, Politechnika Częst.
236. prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
237. dr inż. Stanisław Kozioł, Instytut Technologii Eksploatacji
238. dr Marcin Nabiałek, Politechnika Częstochowska
239. dr inż. Iwona Skręt, Instytut Nafty i Gazu
240. mgr Winicjusz Stanik, Instytut Nafty i Gazu
241. prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, Akademia Górniczo-Hutnicza
242. dr hab. inż. Michał Szota, Politechnika Częstochowska
243. prof. dr hab. inż. Jerzy Wasilewski, ICSO „Blachownia”
244. prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, Politechnika Warszawska
245. dr Leszek Ziemiański, Instytut Nafty i Gazu
Rok 2013
246. prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, Politechnika Częstochowska
247. prof. dr hab. inż. Michał Krasodomski, Instytut Nafty i Gazu
248. mgr inż. Andrzej Krzysztoforski, Zakłady Azotowe Tarnów
249. prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec, Politechnika Opolska
250. prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Wojskowa Akademia Techniczna
251. prof. dr hab. inż. Aleksandra Pertek-Owsianna, Politechnika Poznańska
252. prof. dr hab. inż. Jarosław Rajczyk, Politechnika Częstochowska
253. prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Politechnika Opolska
254. mgr inż. Wiesława Urzędowska, Instytut Nafty i Gazu
255. dr inż. Anna Zajezierska, Instytut Nafty i Gazu
256. dr inż. Tomasz Zieliński, ANWIL S.A.
257. Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
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Andrzej Dowgiałło
Urodziłem się 22 listopada 1949 r. w Elblągu. W roku 1967 ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Studia
dzienne na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej ukończyłem
w 1973 r. otrzymując dyplom mgr. inż. mechanika w specjalności Maszyny
i Urządzenia Przemysłu Spożywczego i podjąłem pracę w Zakładzie Mechanizacji Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.
W Zakładzie tym do roku 1990 pracowałem kolejno na stanowiskach
asystenta, starszego asystenta, specjalisty i starszego specjalisty.
W roku 1990 na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej
obroniłem pracę doktorską, a w 2004 roku po zakończeniu postępowania
habilitacyjnego Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zatwierdziła
uchwałę Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii
rolniczej - maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego zostałem powołany przez dyrektora Morskiego Instytutu
Rybackiego na stanowisko docenta, a po zmianie ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego Morskiego Instytutu Rybackiego.
W roku 2013 uzyskałem tytuł profesora nauk rolniczych.
Od czerwca 2008 r. do chwili obecnej pełnię obowiązki kierownika Zakładu Technologii i Mechanizacji
Przetwórstwa MIR, w który po kolejnej reorganizacji został przekształcony Zakład Technologii Przetwórstwa.
W latach 1995 - 2002 byłem dodatkowo zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Maszyn Przemysłu Spożywczego Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, a od kwietnia 2006 r. do chwili obecnej
jestem również zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.
Moja działalność naukowa od chwili rozpoczęcia pracy zawodowej związana jest z przetwórstwem surowców żywnościowych pochodzenia morskiego i dotyczy dwóch obszarów badań: mechanizacji operacji obróbki
wstępnej tych surowców, a zwłaszcza ryb morskich i słodkowodnych, oraz rozwoju technologii ich przetwarzania na cele paszowe.
Jestem głównym autorem lub współautorem 30 patentów, z których wdrożono 17, 5 zgłoszeń patentowych,
z których wdrożono 2, i 2 wdrożonych wzorów użytkowych.
Jestem dwukrotnie odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużony Pracownik Morza, odznaką Zasłużony dla
Rolnictwa, Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Wynalazczości", Krzyżami Zasługi Srebrnym i Złotym oraz
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jestem żonaty i mam dwie córki.

Artur Bartosik
Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Od roku 1983 do
chwili obecnej pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej, w początkowym
okresie na Wydziale Mechanicznym, a następnie na Wydziale Zarządzania
i Modelowania Komputerowego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne,
m.in. z przedmiotów: Mechanika Płynów, Wymiana Ciepła, Renewable Energy
Sources, Transnational Technology Transfer, Maszyny Przepływowe. Opublikował ponad 70 prac naukowych z zakresu przepływów pulsacyjnych z wymianą ciepła oraz przepływów dwu-fazowych, w tym nie-newtonowskich.
Opublikował kilka skryptów akademickich. W latach 1990-1992 przebywał
na stażu naukowym na Uniwersytecie Saskatchewan w Kanadzie, gdzie
uczestniczył w pracach badawczych dotyczących przepływów dwufazowych oraz prowadził wykłady z teorii turbulencji. Jest recenzentem
czasopism naukowych zarówno polskich, jak i zagranicznych, w tym: Journal of Fluid Mechanics, International Journal for Numerical Methods in Fluids,
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International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Particulate Science and Technology, Chemical
Product and Process Modeling, Natural Hazards and Earth System Sciences, Ocean Engineering, Journal of Hydrology
and Hydromechanics.
Jest członkiem organizacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym Sekcji Mechaniki Płynów przy
Komitecie Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Reologii Stosowanej, Podsekcji Turbulencji PAN.
W roku 1994 zorganizował Centrum Kształcenia Ustawicznego w Politechnice Świętokrzyskiej, którym kierował do 2002 roku. W roku 2002 podjął się organizacji spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii, którego udziałowcami są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Miasto Kielce
oraz Politechnika Świętokrzyska, którym kierował do grudnia 2007 roku. W roku 2005 Spółka zajęła trzecie
miejsce w rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Kierował kilkunastoma projektami międzynarodowymi i krajowymi. Jest ekspertem-ewaluatorem w ramach projektów unijnych, w tym POIG. Zorganizował kilkanaście misji gospodarczych i naukowych do krajów unijnych.
W latach 2003-2006 został nominowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Polski w pracach Grupy Roboczej ds. Edukacji Dorosłych Programu SocratesGrundtvig przy Directorate
General for Education and Culture, Komisji Europejskiejw Brukseli.
W roku 2012 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau w Niemczech w dziedzinie
mikro-przepływów.
W kadencji akademickiej 2012-2016 Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

Jan Pielichowski
Prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, który ukończył w 1961r. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1967 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, a stopień naukowy doktora habilitowanego
w 1971r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1983 r., a w 1992 r. został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Krakowskiej, gdzie pracował do 2012r. W latach
1975-1978 pełnił obowiązki Prodziekana ds. Dydaktycznych, a w kadencji
1990-1993 Dziekana Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W latach 1996-2009 kierował Samodzielną Katedrą Chemii
i Technologii Tworzyw Sztucznych na Politechnice Krakowskiej. Stworzył
zespół naukowo-badawczy legitymujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie technologii polimerów, a także osiągnięciami wdrożeniowymi, opracowując m.in. „Metodę przerobu zużytych butelek z PET
na proekologiczne wyroby termoizolacyjne-płyta IZOPET-R” (PPHU „PROMOS”, Kraków 2004), oraz „AQUA
STOPPER” pakiet powodziowy - ekologiczny zamiennik worków z piaskiem” (PPHU „PROMOS”, Kraków
2005).
Wynalazki Prof. Jana Pielichowskiego z zespołem nagrodzono szeregiem medali i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych wystawach i targach m.in. srebrny medal podczas „III Międzynarodowej Wystawy Innowacji i Inwestycji” w Moskwie (2003 r.), złoty medal na „Międzynarodowych Targach Wynalazków „Innowacje”, (Gdańsk, 2003 r.), złoty medal na „Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Nowych Produktów”
w Genewie (2006) oraz Puchar MNiSzW za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze (2007).
Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Prof. JanaPielichowskiego były wielokrotnie nagradzane, m.in. Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Złotym
Medalem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1992), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995) oraz nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prof. Jan Pielichowski z pasją angażuje się w pracę naukową i działalność wynalazczą w dziedzinie polimerów, chętnie przekazując swe imponujące doświadczenie doktorantom i młodszym pracownikom naukowym, którzy zawsze mogą liczyć na Jego życzliwą radę i pomoc.
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Jarosław Mizera
Studia wyższe ukończyłem w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w 1986 roku specjalizując się w zakresie technologii
materiałów.
Po uzyskaniu stopnia magistra podjąłem studia doktoranckie w Département Matériaux w Ecole des Mines de Saint-Etienne we Francji, gdzie
pod kierunkiem prof. Juliana H. Drivera badałem wpływ tekstury krystalicznej na właściwości mechaniczne lekkich stopów na osnowie Al. W marcu 1993 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Texture et anisotropie plastique d’alliages Al-Li”.
Pracę w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej podjąłem jeszcze przed ukończeniem studiów w styczniu 1986 roku na
stanowisku inżynieryjno-technicznym jako technolog materiałów. Po powrocie do kraju z Ecole des Mines de Saint-Etienne nostryfikowałem mój
dyplom doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej w roku 1994 i kontynuowałem pracę na tym wydziale na stanowisku adiunkta.
W mojej pracy badawczej podejmowałem problematykę anizotropii właściwości plastycznych stopów aluminium. W tym czasie odbyłem kilka staży naukowych w Ecole des Mines de Saint-Etienne, w ramach trzech polsko-francuskich projektów badawczych.
Stopień doktora habilitowanego uzyskałem w 2003 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej broniąc pracę pt. „Wpływ tekstury krystalicznej i morfologicznej na anizotropię właściwości plastycznych stopów Al-Li”.
Po uzyskaniu stopnia dr hab. mianowano mnie w 2005 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej.
Podczas pracy naukowej kierowałem (lub brałem udział) w realizacji 20 projektów badawczych.
Jestem tłumaczem tekstów technicznych z (i na) język francuski w specjalności Metalurgia, zarejestrowany
w Naczelnej Organizacji Technicznej – Nr 010182).
Mój dorobek naukowy obejmuje 41 publikacji w czasopismach zagranicznych, 49 publikacji w czasopismach krajowych i kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych (indeks H=8, łączny
IF = 69,5).
W czasie mojej pracy naukowej wypromowałem 26 dyplomantów i 3 doktorów. Jestem recenzentem wielu
prac doktorskich jak i publikacji naukowych zarówno dla krajowych jak i zagranicznych czasopism.
Obszar moich kompetencji naukowych obejmuje inżynierię materiałową, naukę o materiałach i metalurgię.
Jestem członkiem kilku Rad Naukowych (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Energetyki, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Instytut Metalurgii Żelaza, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej).
Od roku 2007 do 2012 byłem członkiem Rady Ekspertów przy Prezesie Zarządu CIECH S.A. a obecnie jestem członkiem Naukowej Grupy Doradczej w PGNiG S. A.
Współpracując z przemysłem biorę udział w pracach m. in. Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa
oraz Rady Zarządzającej Konsorcjum Polskiej Platformy Prac Rozwojowych dla Gazu Niekonwencjonalnego.

Jerzy Smolik
Dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. ITeE-PIB jest absol-wentem Wydziału
Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, na którym w roku 1989
obronił pracę doktorską i w roku 2008 pracę habilitacyjną. Od 2009 roku Jerzy
SMOLIK kieruje Zakładem Inżynierii Powierzchni w Instytucie Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu. Od roku 2011 pełni również funkcję
Sekretarza Naukowego Instytutu. Swoją działalność naukową od ponad 20
lat koncentruje na zagadnieniach związanych z inżynierią powierzchni, w
szczególności dotyczących rozwoju zaawansowanych technologii obróbki
powierzchniowej.
Dorobek naukowy dr hab. inż. Jerzego Smolika, prof. ITeE-PIB obejmuje
ponad 100 artykułów naukowych, z których 55 zostało zamieszczonych
w czasopismach indeksowanych przez bazy WofS, SCOPUS, JCR, jednej
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monografii autorskiej oraz 9 rozdziałów w monografiach zbiorowych. Ma na swoim koncie 6 patentów, w tym
patent Republiki Francji oraz 3 zgłoszenia o Patent Europejski. Jest autorem kilkudziesięciu recenzji artykułów
naukowych, w tym ponad 30 w wydawnictwach zagranicznych, a także działając od roku 2009 w sekcji
recenzentów MNiSW, NCBiR i NCN autorem kilkadziesięciu recenzji różnych projektów badawczych.
Dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. ITeE-PIB brał udział w realizacji ponad 15 projektów badawczych, w tym
w 8 jako kierownik. Obecnie bierze udział w realizacji 7 projektów i zadań badawczych, spośród których
w 4 jako kierownik; w tym dwóch projektów PBS, projektu IniTECH oraz dwóch zadań w Programie
Strategicznym pt. Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki,
realizowanym w ramach POIG.
Ponadto dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. ITeE-PIB brał udział w realizacji wielu prac naukowobadawczych zastosowanych w praktyce ,finansowanych bezpośrednio z przemysłu, których efekty znalezły
wdrożenie w kilkudziesięciu zakładach przemysłowych. Jerzy Smolik prowadzi jednocześnie bardzo aktywną
współpracę naukowo-badawczą z uznanymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, w tym min.
z: Politechniką Warszawską, AGH w Krakowie, IMIM PAN w Krakowie, Politechniką Łódzką, Politechniką
Rzeszowską, Politechniką Częstochowską, Instytutem Obróbki Plastycznej w Hanowerze, Uniwersytetem
w Lille.
Dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. ITeE-PIB jest laureatem wielu nagród i wyróżnień min.: medali na Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli w latach 2000 i 2005, nagrody zespołowej
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2004 oraz 8 nagród Dyrektora Instytutu Technologii Eksploatacji
w Radomiu w latach 2001 – 2013. Odznaczony Srebrnym (2006) i Złotym (2011) Krzyżem Zasługi za działalność
wynalazczą. W roku 2010 dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. ITeE-PIB został powołany do panelu ekspertów
w programie Foresight Technologiczny NT FOR 2020, którego celem było opracowanie strategii rozwoju dla
województwa podlaskiego.

Katarzyna Oźga
Katarzyna Oźga, urodzona 11 października 1977 r. w Tarnobrzegu jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, którą ukończyła w 2002 roku uzyskując tytuł magistra
fizyki. W latach 2002-2004 była doktorantką w Instytucie Fizyki WIMiFS Politechniki Częstochowskiej. W roku 2005 obroniła rozprawę doktorską w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując stopień doktora
nauk fizycznych w zakresie fizyka molekularna. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa otrzymała w 2014
uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: ,,Nowe materiały kompozytowe dla optoelektroniki. Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji ich właściwości”. W okresie
2004-2011 zatrudniona w Katedrze Zdrowia Publicznego na Wydziale Zarządzania, a od 1 października 2011 pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie
Elektroniki i Systemów Sterowania na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu nieliniowych właściwości optycznych nanomateriałów tak organicznych jak i nieorganicznych, w tym kompozytowych zawierających molekuły organiczne czy nieorganiczne ziarna umieszczone w matrycach polimerowych, szklanych i w postaci cienkich warstw.
Tematyka ta, obejmuje zjawiska fizyczne optyki nieliniowej, ich realizacje w nowych układach materiałowych
oraz implementacje w przyrządach optoelektronicznych nowej generacji. Jej głównym osiągnięciem jest stworzenie modeli oddziaływania promieniowania laserowego z plazmonami na powierzchni nanomateriałów.
Ponadto ustaliła rolę mechanizmów fononowych w tworzeniu anizotropii w niskowymiarowych materiałach
optoelektronicznych. Zaproponowała kryteria dla poszukiwania materiałów czułych dla spójnego promieniowania laserowego w celu wielokrotnego sterowania ich własnościami w pożądanym kierunku.
W trakcie trwania swojej kariery zawodowej kierowała 8 projektami badawczymi, w tym Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dorobek naukowy dr hab. Katarzyny
Oźgi obejmuje łącznie 139 pozycji, w tym m. in. 64 publikacji w wysoko impactowanych zagranicznych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (takich jak Nanotechnology, Physical Review B, Journal of Alloys and Compounds,
Materials Letters, Optical Materials, Chemical Physics Letters, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular
Spectroscopy), 8 artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych, 11 rozdziałów w monografiach. Prace te
według bazy Web of Science cytowane były 447 razy, a jej indeks Hirscha wynosi 12. Jest recenzentką 120–stu
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publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, m.in. takich jak Journal of Alloys and Compounds, Optical Materials, Materials Chemistry and Physics, Materials Letters, International Journal of Modern Physics B, Optics Communications czy Physica B: Condensed Matter oraz współautorką 6 zgłoszeń patentowych.
W latach 2006-2014 otrzymała 11 dyplomów Ministra NiSzW za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze
oraz 7 nagród Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność naukową. Jest dwukrotną stypendystką
programu ,,START” dla najlepszych młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009). Laureatką konkursu na sylwetki młodych naukowców w kalendarzu promującym osiągnięcia nauki polskiej w
2011 roku, ogłoszonego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach projektu Internetowa Promocja Nauki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2011 otrzymała trzyletnie stypendium Ministra NiSzW dla wybitnych młodych naukowców.
Projekty wynalazcze i racjonalizatorskie opracowane przy Jej współautorstwie zdobyły liczne medale
i wyróżnienia (łącznie 20 medali i 4 nagrody specjalne) na światowych targach i konkursach wynalazczości
takich jak IWIS – Warszawa, IENA – Norymberga, BRUSSELS INNOVA, FINEX – Teheran, ITEX – Kuala Lumpur, TECHNOMART – Taipei, INVENTIKA – Lasi, ARCHIMEDES – Moskwa czy SIIF w Seulu. Za swoje osiągnięcia została uhonorowana orderem World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) oraz srebrną
honorową odznaką SPWiR.
W 2011 roku z wyboru została członkiem Krajowej Rady Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów z siedzibą w Warszawie na kadencję 2011-2015. Oprócz członkostwa w KR SPWiR jest członkiem:
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (Oddział Częstochowski) oraz Federacji Stowarzyszeń Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Leszek Rafalski
Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, profesorem nauk technicznych. W latach 1977 – 83 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych
nr 7. Nadzorował wykonywanie budowli ziemnych, wzmocnienie gruntów
i posadowienie fundamentów na budowach obiektów komunikacyjnych,
m.in. Centralnej Magistrali Kolejowej, stacji Warszawa – Praga, zbiornika
Siemianówka – Cisówka. Od 1983 roku pracuje w Instytucie Badawczym
Dróg i Mostów. Specjalizuje się w zagadnieniach geotechniki, podbudów
drogowych, problematyce rozwoju sieci drogowej oraz pojazdów przeciążonych. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu prac badawczych, ponad
120 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych oraz współautorem
9 patentów z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowań w praktyce inżynierskiej. Aktywnie działa w wielu organizacjach
naukowych i technicznych w kraju i za granicą. Jest Przewodniczącym Rady
Głównej Instytutów Badawczych oraz Prezesem Akademii Inżynierskiej
w Polsce.

Regina Jeziórska
Dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP jest pra cownikiem Instytutu
od 1984 roku. Obecnie jest Dyrektorem Instytutu i Kierownikiem Zakładu Technologii i Przetwórstwa Polimerów. Ponadto, jest przewodniczącą
Komitetu Technicznego PKN nr 141, członkiem Komitetu Technicznego
PKN nr 240 oraz Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, a także Zarządu Stowarzyszenia MoDeSt i Komitetu Redakcyjnego
czasopisma Polimery. Jako ekspert Komisji Europejskiej uczestniczy
w ocenie projektów europejskich (m.in. udział w panelu ekspertów programu ECO-INNOVERA dotyczącego ekologicznych rozwiązań technologicznych, w tym recyklingu tworzyw polimerowych). Ocenia też projekty
w konkursach organizowanych przez MNiSW, NCBiR, NCN, PARP
i NOT.
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Główne kierunki prac naukowo-badawczych
 problematyka procesu wytłaczania reaktywnego, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji wytłaczarek i głowic wytłaczarskich, a także podstaw teoretycznych i technologicznych przepływu tworzyw w układzie uplastyczniającym wytłaczarki,
 tematyka oddziaływań międzyfazowych w mieszaninach polimerowych,
 zagadnienia napełniania i wzmacniania oraz recyklingu tworzyw polimerowych,
 problematyka nanomateriałów i nanoukładów wielofunkcyjnych,
 zagadnienia biopolimerów i polimerów naturalnych jako zamienników tradycyjnych tworzyw polimerowych.
Dorobek naukowy: ponad 190 publikacji (w tym 45 z Listy Filadelfijskiej, 14 monografii), 207 cytowań w 93
publikacjach (wg bazy Web of Science IH = 10), 87 referatów i komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych (w tym 17 na zaproszenie), 30 patentów (w tym 1 amerykański, 3 w trybie PCT) oraz 5 zgłoszeń patentowych. Kierownik, główny wykonawca lub koordynator ponad 40 projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCBiR, NCB, OPI, zakłady przemysłowe, w tym:
Grupę Azoty, PKN ORLEN, Synthos, Alwernię, Zakład Chemiczny Silikony Polskie Sp. z o.o.
Ważnym osiągnięciem jest wdrożona w 2003 roku technologia otrzymywania tworzyw konstrukcyjnych
z pojemników poliestrowych, która została wyróżniona w VII Edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości
w Kategorii „Technologia Przyszłości”. Technologia wytwarzania kompozytów polimerowych z odpadów poliwęglanu została wyróżniona w XI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości w 2007 r.
Ważnym osiągnięciem są również prace wdrożeniowe związane z wykorzystaniem patentów 217617
i 217463 polegające na wykonaniu prób pilotażowych (20102011) modyfikowanych nanokrzemionek w Zakładzie Chemicznym Silikony Polskie Sp. z o.o. Pozytywne wyniki tych prób pozwolą na podpisanie umowy
wdrożeniowej. Tematyka tych prac, realizowanych w ramach projektów POIG, charakteryzuje się wysokim
stopniem innowacyjności ze względu na fakt, że są to nowoczesne napełniacze do otrzymywania nanokompozytów polimerowych przeznaczonych na wyroby typu high-tech. Ponadto zastosowanie praktyczne znajdą
również technologie chronione patentami 207301, 214329, 216930 i 216295, dotyczącymi wytwarzania wyrobów
biodegradowalnych z zastosowaniem skrobi termoplastycznej, czego potwierdzeniem jest podpisany z zainteresowanym przedsiębiorstwem MŚP list intencyjny, dotyczący współpracy prowadzącej do wdrożenia tej technologii.
Kształcenie kadry: promotor 5 otwartych przewodów doktorskich (Instytut Chemii Przemysłowej), promotor pomocniczy 2 prac magisterskich i inżynierskich, recenzent 4 rozpraw doktorskich.
Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową: Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości Królestwa
Belgii (2011 r.), Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii (2009 r.), Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski (2009 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii (2004 r.), 65 medali na
międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji, w tym Złoty Medal Światowej Organizacji Wartości
Intelektualnej (WIPO) dla kobiety wynalazcy (2002 r.), a także 2 nagrody Ministra Gospodarki RP, wicepremiera Waldemara Pawlaka (Bruksela 2009, 2010).

Tomasz Babul
Ja, Tomasz Babul urodziłem się 24 kwietnia 1956r w Warszawie.
W 1971 ukończyłem szkołę podstawową i rozpocząłem naukę w VI
Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Reytana w Warszawie. Po
zdaniu egzaminu maturalnego w 1975 roku rozpocząłem studia w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej, będącego
wówczas na prawach wydziału. Dyplom magistra inżyniera uzyskałem
w 1980 roku na podstawie zdanego egzaminu i pracy dyplomowej pt.
„Łączenie wybuchowe szkieł metalicznych CuZr z miedzią”, której promotorem był prof. dr inż. H. Matyja.
W 1980 roku podjąłem pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym
Techniki Telewizyjnej na stanowisku technologa. W tym samym roku
rozpocząłem półroczna służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej
Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, a następnie po czteromiesięcznej praktyce w jednostce zostałem przeniesiony do rezerwy w 1981
w stopieniu podporucznika.
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Powróciłem do pracy do OBRTT, który w międzyczasie został przekształcony w Ośrodek BadawczoRozwojowy Przetworników Obrazu i ściśle związanym z czołowym producentem kineskopów POLCOLOR.
Jako młodszy technolog prowadziłem tam prace związane z badaniem właściwości oraz zjawisk towarzyszącym odkształcaniu taśm bimetalowych w kineskopach. Zajmowałem się także doborem materiałów na działa
elektronowe w wyrzutniach elektronów oraz opracowaniem technologii platerowania wybuchowego w celu
podwyższenia trwałości form, przeznaczonych do formowania szkła kineskopów.
W roku 1982 zostałem zatrudniony w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej na kolejno stanowisku technologa, specjalisty a następnie adiunkta. Prace rozpocząłem w Pracowni Wytrzymałości Zmęczeniowej, a po
utworzeniu Zakładu Efektywnego Wykorzystania Materiałów w 1986r. na stanowisku kierownika Pracowni
Wytrzymałości Zmęczeniowej. Od 1995 roku, aż do chwili obecnej, pełnię funkcję kierownika Zakładu Obróbki
Cieplnej.
Będąc pracownikiem naukowym 1986 roku rozpocząłem zaoczne studia doktoranckie na Politechnice
Białoruskiej i kontynuowałem do roku 1990. W tym okresie, postanowieniem rektora Politechniki Białoruskiej
w Mińsku, zostałem delegowany do Instytutu E.O. Patona Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie w celu przeprowadzenia badań, niezbędnych do zrealizowania części eksperymentalnej pracy doktorskiej dotyczącej natryskiwania detonacyjnego. Obrona publiczna rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ metody natryskiwania cieplnego
na właściwości i budowę powłok z amorficzno-krystaliczną strukturą” odbyła się w 1990r. w Mińsku /Białoruś/.
W 2013r. Decyzją Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej został mi nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych.
W dniu 1.03.2013r zostałem powołany na stanowisko pełniącego obowiązki, a od dnia 1.07.2014r na stanowisko dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.
Od 1981 jestem żonaty, posiadam jedno dziecko – córkę.

Zdzisław Czaplicki
Zdzisław Czaplicki urodził się w 1940 roku w miejscowości UlatowoBorzuchy, woj. mazowieckie. Jest absolwentem (1967) Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej. Od 1979r. dr nauk technicznych. Po ukończeniu
studiów przez 2,5 roku pracował jako kierownik Wydziału Produkcyjnego
w Zakładach Przemysłu Bawełnianego ”ARIADNA” w Łodzi. Przez następne
10 lat był związany z macierzystą uczelnią. W tym czasie za dokonania dydaktyczne i wydawnicze był sześć razy nagradzany przez Rektora Politechniki Łódzkiej. Kolejnymi miejscami pracy były łódzkie ośrodki badawczorozwojowe, w tym COBR Przemysłu Bawełnianego – adiunkt, Centralne Laboratorium Jedwabniczo-Dekoracyjne – kierownik zakładu, Instytut Włókiennictwa – z-ca dyrektora ds. naukowo-badawczych, OBR Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych – prof. kontraktowy. Od roku 1994 pracuje w Instytucie
Włókien Naturalnych (od roku 2009 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich) jako kierownik Zakładu Włókien Białkowych, oddział w Łodzi.
Od 2012 roku jest związany działalnością naukowo-badawczą z Instytutem Badawczym COBR ”CENARO”
w Łodzi. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 80 publikacji oraz czynne uczestnictwo w 60 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.
Jest autorem lub współautorem 10 patentów, z których 5 uzyskał w roku 2013. Opracował ponad 200 recenzji artykułów naukowych publikowanych w Fibres&Textiles in Eastern Europe i Journal of Natural Fibres –
wydawnictwa z listy filadelfijskiej. W zakładzie badawczym, którym kieruje, w ramach projektów celowych
opracowano i wdrożono w przemyśle 8 innowacyjnych technologii włókienniczych. Dr inż. Zdzisław Czaplicki
godnie reprezentuje polską naukę w dziedzinie włókiennictwa za granicą poprzez wygłaszane referaty
i przewodnictwo w sesjach naukowych. Obszarem jego naukowych badań są nowe metody badawcze, nowe
surowce i innowacyjne technologie włókiennicze.
Dr inż. Zdzisław Czaplicki jest propagatorem hodowli alpak w Polsce – zwierząt dających najlepszą wełnę
na świecie.
Aktualnie, jako jedyny w Polsce, prowadzi kompleksowe badania dotyczące włókien alpaki z alpak hodowanych w Polsce. Badanie te dotyczą właściwości i struktury włókna oraz jego zastosowania w wyrobach włókienniczych. Osiągnięcia naukowo-badawcze dr inż. Zdzisława Czaplickiego posiadają w większości wymiar
światowy (nowe metody badawcze, innowacyjne technologie).

86

W roku 2006 Stowarzyszenie Włókienników Polskich wyróżniło go tytułem ”Włókiennik Roku 2006”.
W latach 2006-2011 na 29 światowych wystawach wynalazków zaprezentował 8 wynalazków i rozwiązań technicznych, które uzyskały 44 medale, w tym 24 złote, 12 srebrnych i 8 brązowych. Za osiągnięcia naukowe nagrodzone złotymi medalami i dyplomami na międzynarodowych wystawach otrzymał 7 nagród i 10 dyplomów
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W 2008 roku w czasie wystawy wynalazków w Brukseli (EUREKA) otrzymał Belgijski Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości – ”MERITES DE L’INNOVATION”.
W plebiscycie czytelników Przeglądu Technicznego uzyskał tytuł ”Wyróżniony Inżynier 2008” w kategorii:
NAUKA.
Dr inż. Zdzisław Czaplicki trzykrotnie (2008, 2009, 2011) otrzymał dyplomy i statuetki ŁÓDZKIE EUREKA
w kategorii: NAUKA przyznawane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta
Łodzi. Dr inż. Zdzisław Czaplicki statuetki ŁÓDZKIE EUREKA otrzymał za: ”Metoda i urządzenie do pomiaru
skrętu przędz”, ”Wysokoskuteczne kompozytowe włókniny filtracyjne z węglem aktywnym” i ”Sposób
uwłókniania słomy zbożowej”. Osiągnięcia te były prezentowane na wielu światowych wystawach i uzyskały
złote medale, dyplomy i międzynarodowe wyróżnienia specjalne.
W roku 2011 opracował i wdrożył oryginalną i innowacyjną technologię prania wełny alpaki techniką ultradźwiękową. Osiągnięciem dr inż. Zdzisława Czaplickiego na miarę światową jest opatentowany sposób
uwłókniania słomy zbożowej, za który na światowych wystawach wynalazków w roku 2011 otrzymał 4 medale
(w tym 3 złote) oraz 3 wyróżnienia międzynarodowe.
Dr inż. Zdzisław Czaplicki w październiku 2010 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym
Krzyżem Zasługi.
W październiku 2011 został wyróżniony przez Prezesa Rady Ministrów za zasługi dla wynalazczości.
W roku 2012 został wyróżniony złotą Odznaką Honorową SWP i srebrną NOT.
Dr inż. Zdzisław Czaplicki jest członkiem Polskiej Sekcji Textile Institute. Był również przez
3 kadencje członkiem Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych oraz 3 kadencje członkiem Rady Naukowej w OBRAiUP w Łodzi. Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz
członkiem Krajowej Rady Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Od 2010 roku jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Journal of Natural Fibres (wydawnictwo Taylor & Francis USA). Od roku 2013
jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Alpak.

Ewa Mańkiewicz-Cudny
Ewa Mańkiewicz-Cudny od 2008 r. stoi na czele NOT- jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce. W 2012 r., w uznaniu jej
zasług środowisko techniczne skupione w NOT ponownie powierzyło jej
funkcję prezesa na lata 2012-2016.
W maju 2011 r. zorganizowała XXIV Kongres Techników Polskich w
Łodzi pod hasłem „Technika – społeczeństwu wiedzy”. Sesja finalna zgromadziła ponad 500 uczestników głównie świata nauki, techniki oraz gospodarki obradujących nad kierunkami rozwoju kraju. Wypracowano stanowiska w strategicznych kwestiach dotyczących rozwoju Polski oraz jej
konkurencyjności i funkcjonowania w Unii Europejskiej. Opracowano
strategie rozwojowe dla Polski do roku 2030 w zakresie innowacyjności,
energetyki i transportu, które zostały przekazane odpowiednim władzom.
Ewa Mańkiewicz-Cudny była jednym z głównych pomysłodawców i
współorganizatorem Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich (I SZIP –
październik 2010; II ŚZIP- czerwiec 2013). Celem Zjazdów była integracja
polonijnych środowisk inżynierskich oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transferu
technologii, podniesienia rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie oraz wykorzystanie dorobku
i pracy inżynierów polonijnych do wzmocnienia prestiżu Polski.
Jej staraniem podpisano kolejne umowy na realizację Programu projektów celowych dla msp, w rezultacie
którego wdrożono ponad 600 innowacyjnych projektów będących wynikiem współpracy instytutów z przemysłem.
Ewa Mańkiewicz-Cudny, jako Prezes NOT i redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, jest organizatorem
i inicjatorem konkursów i nagród promujących innowacyjne rozwiązania techniczne i ich twórców. Wymienić
tu można np.: Konkurs „Kobieta –Wynalazczyni” (podsumowanie IV edycji Konkursu „Wynalazczyni 2011”
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odbyło się w grudniu 2011 r.; coroczny Konkurs „Młody Innowator” dla uczniów klas szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu wyzwalanie kreatywności i umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce; Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT, który z inicjatywy Ewy Mańkiewicz-Cudny po wieloletniej przerwie został wznowiony w 2010 r. i jest organizowany co dwa lata promując
i utrwalając dorobek twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych szczególnie ważnych dla gospodarki; coroczny Plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera” (20 edycja w 2014 r.); coroczna nagroda DŹWIGNIA dla osób i firm przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększających
konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki.
Autorka ponad 200 publikacji popularyzujących naukę i technikę oraz jej twórców. Podjęła restrukturyzację
Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w instytucję kultury z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych.

Wiesław Barnat
Dr hab. inż. Wiesław BARNAT prof. WAT, ukończył indywidualny tok
studiów pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Mariana DACKO wybitego
polskiego specjalisty w dziedzinie metody elementów skończonych. Wiesław Barnat podczas kilkunastoletniej służby wojskowej zajmował szereg
odpowiedzialnych stanowiskach służbowych, m.in. adiunkt na Wojskowej
Akademii technicznej w Warszawie oraz główny specjalista Departamentu
Spraw Obronnych Ministerstwa Infrastruktury. Wybitny fachowiec w zakresie, szkolenia, techniki wojskowej oraz mechaniki. Przewodniczący Rady
Programowej Ilustrowanego Magazynu Wojskowego „ARMIA”.
Podczas swojej działalności naukowej odbył następujące staże:
 Staż w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
w dniach 1.09.2012-15.10.2012r.,
 Profesor wizytujący w Instytucie Aerodynamiki na Państwowym
Ukraińskim Uniwersytecie Lotniczym w Kijowie na Ukrainie w dniach 2427. 10.2011.
 Kurs z zakresu przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom
wybuchowym C-IED, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Wrocław 2529.06.2012r.
Dodatkowo Wiesław BARNAT jest:
 Członkiem Zespołu Projektowego Prac w OBRUM sp. z o.o. pt.: „Bojowy wóz piechoty na bazie Wielozadaniowej Platformy Bojowej”,
 Członkiem Rady Naukowo Programowej Szybkobieżnych Pojazdów Gąsienicowych od 2013r.,
 Ekspertem NATO C-IED Action Plan (inicjatywa CNAD),
 Ekspertem NCBiR,
 EkspertemOPI,
 Członkiem komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji Problemy Recyklingu 2011 Józefów
Koło Otwocka 5-8 października 2011,
 Członkiem komitetu naukowego XIII Konferencji Naukowo Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2014 Stary Licheń 6-9 maja 2014r.,
 Członkiem rady programowej XIII Konferencji Naukowo Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2014 Stary Licheń 6-9 maja 2014r.,
 Członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Inżynieria Wojskowa Problemy i Perspektywy Wrocław 2012r.,
 Członkiem Komitetu Naukowego European KONES (od 2007),
 Członkiem Rady Programowej (2013) Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe Obrum Gliwice,
 Członkiem Rady Naukowej Kwartalnika Kryminalno-Grafologicznego "krymiGRAF". (2013).,
 Członkiem Państwowego Zasobu Kadrowego,
 Członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (od 2009),
 Członkiem PROCAX 2010 od 2013 Członek Rady N-T,
 Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu (od 2009),
 Członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (od 2010),
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 Członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) (od 2010),
 Członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów 2012,
Dr hab. inż. Wiesław BARNAT prof. WAT jest współautorem i autorem:
- wdrożeń – 23,
- patent europejski – 1,
- patenty krajowe – 3,
- wzory użytkowe – 3,
- zgłoszeń patentowych – 12.,
Posiada
- nagród ministra - 10,
- nagród na wystawach międzynarodowych - 31 w tym został wyróżniony Word IntellectualProperty Organization dla Wiesław Barnat za Shiba specjalny pojazd w georadarem do znajdywania i neutralizacji IED.
IWIS 2012.
Wiesław Barnat jest autorem i współautorem:
- rozdziałówmonografiiw języku angielskim – 5,
- monografii w języku polskim – 7, w tym: Barnat W., Wybrane zagadnienia ochrony życia i zdrowia załóg
pojazdów przed wybuchem, Military Rok 2011,
- artykułów- 180,
- referatów – 90.
Za działalność naukową i społeczną został wyróżniony wieloma odznaczeniami.

Tadeusz Frączek
Tadeusz Frączek ukończył studia wyższe na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej w 1986 r. o specjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna. W latach 1986÷1988 pracował w Zakładach Remontowo-Montażowych Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek w Koniecpolu na stanowisku technologa.
W 1988 roku podjął pracę w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej jako asystent naukowy, gdzie
został włączony do działalności naukowo – badawczej związanej
zwłaszcza z technologiami obróbek powierzchniowych materiałów
metalicznych.
W 1998 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną
„Nawęglanie stali w pulsacyjnym złożu fluidalnym”, która została ona
wyróżniona Nagrodą Indywidualną Rektora P.Cz. W 1994 r. był współlaureatem Nagrody Zespołowej I stopnia w konkursie poprawy warunków pracy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej za: „Opracowanie i wdrożenie technologii utwardzania elementów konstrukcyjnych w złożu fluidalnym wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem linii technologicznej”.
Podstawową dziedziną jego zainteresowań naukowo-badawczych jest inżynieria materiałowa, inżynieria
powierzchni, a w szczególności zjawiska i efekty oddziaływania plazmy niskotemperaturowej w warunkach
wyładowania jarzeniowego.
Jest autorem i współautorem 1 monografii i ponad 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, oraz materiałach konferencyjnych, a także prac naukowo-badawczych z zakresu metaloznawstwa, inżynierii materiałowej oraz inżynierii powierzchni a w szczególności z azotowania jonowego materiałów metalicznych.
Był kierownikiem 4 projektów badawczych i wykonawcą wielu prac naukowo-badawczych (grantów badawczych własnych i celowych) oraz kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań na potrzeby przemysłu.
Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (od
1986 r.), Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego (od 2004 r), oraz członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (od 2007 r.).
Jest laureatem wielu zespołowych nagród wyróżnień zagranicznych i krajowych min: Srebrny Medal, 53th
World Exhibition of Innovation, Research and New Technology, Bruksela – 2004; Brązowy Medal, Seoul Inter-
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national Invention Fair 2004, Brązowy Medal, Międzynarodowa Wystawa Innowacji „GENIUS – EUROPA
’2004, Złoty Medal na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG - Katowice 2004, Srebrny Medal na 34 Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów - Genewa 2006, Złoty
Medal - Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Złoty Medal – The Belgian and Interntional Trade
Fair for Technological and Innovtion - Bruksela 2009, Złoty Medal - The 13th edition of The International Trade
Show for Inventions and New Technologies – Inventica - Bukareszt 2009, Srebrny Medal – Seoul International
Invention Fair SIIF 2009 - Korea 2009, Srebrna Arca - & International fair of inventions new ideas, products and
technologies – Zagreb, Hrvatska 2009, Złoty Medal – IV Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS – Warszawa 2010, Silver medal – The Belgian and Interntional Trade Fair for Technological and Innovtion – Bruksela
2010, Silver Medal - 23rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition INTEX 2012, Kuala Lumpur, Malaysia, 17th - 19th May 2012. Ponadto w latach 2009 - 2011 pięciokrotnie otrzymał zespołowo Dyplom
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za różnorodne technologie azotowania materiałów metalicznych oraz
za promocję wynalazków za granicą.

Wydział Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii jest, obok Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych,
podstawową jednostką Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, założonej w 1967r.
Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej jako jednostka zamiejscowa tej
Uczelni pełni wiodącą rolę naukowo-badawczą i edukacyjną na poziomie akademickim w regionie północnozachodniego Mazowsza.
W skład Wydziału wchodzą Instytuty: Budownictwa, Chemii, Inżynierii Mechanicznej; Zespoły: Matematyki i Fizyki, Lektorów, Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Centrum Doskonałości CERED „Redukcja
Wpływu Przemysłu Przetwórczego na Środowisko Naturalne” i Centrum Naukowe Technologii Chemicznej
i Materiałoznawstwa.
W ramach Wydziału działa 37 laboratoriów badawczych i 12 pracowni komputerowych, które aktywnie
wykorzystywane są do badań z zakresu: mechaniki konstrukcji, własności materiałów budowlanych, inżynierii
sanitarnej i ochrony środowiska, fizyki budowli, systemów energetycznych, systemów mechanicznych i maszyn, paliw, materiałów petrochemicznych, procesów rafineryjnych i petrochemicznych w przerobie ropy naftowej, procesów przetwórstwa biomasy, tribologii i inżynierii materiałowej.
W okresie minionych 25 lat pracownicy Wydziału przedstawili ok. 4500 publikacji i zrealizowali blisko 2000
prac naukowo-badawczych z obszarów badań dotyczących: procesów petrochemicznych i rafineryjnych
w przeróbce ropy naftowej; nowych materiałów i technologii wytwarzania; maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego i spożywczego; ochrony środowiska i racjonalizacji zużycia energii; trwałości i niezawodności obiektów budowlanych oraz konstrukcji przemysłowych i mechanicznych; ekonomicznych aspektów funkcjonowania organizacji oraz analizy problemów współczesnej gospodarki.
Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa Wydziału realizowana jest w ścisłej współpracy z przemysłem. Tylko w minionych kilku latach podpisano porozumienia o współpracy z takimi firmami jak:
 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
 CNH Industrial Polska Sp. z o.o.
 ORLEN Projekt S.A.
 Grupa B4 Sp z o.o.
 Przedsiębiorstwo OPEUS Sp. z o.o.
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 Spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.
 Przedsiębiorstwo Sanitec Koło Sp. z o.o.
 Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
 Przedsiębiorstwo BUDMAT Więcek Bogdan
 SoftHard S.A.
 Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. z Żychlina
a także jednostkami samorządowymi regionu, uniwersytetami, m.in. z Rosji, Węgier, Francji, Macedonii,
Słowacji i Portugalii, jednostkami badawczymi i licznymi stowarzyszeniami.
Wydział jest współorganizatorem Klastrów:
 Kutnowskiego Klastra Technologicznego; Polskiego Klastra Innowacji LPG; Mazowieckiego Klastra
Technologii, Materiałów i Maszyn; Mazowieckiego Klastra Chemicznego; Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w Inżynierii Produkcji.
Na Wydziale na rzecz przemysłu opracowano ok. 130 patentów, liczne wdrożenia i ekspertyzy. Wydział
realizuje głównie programy badawcze na zapotrzebowanie przemysłu. Osiągnięciami z ostatnich lat są, m.in.:
płyny niskokrzepnące do chłodzenia silników spalinowych, technologie unieszkodliwiania zużytych ługów
siarczkowych, technologie wykorzystania oleju popirolitycznego do poprawy jakości ropy naftowej, czy opracowanie i wdrożenie pulsatora pneumatycznego. Niektóre z tych osiągnięć zostały nagrodzone na wystawach
i targach o wynalazczości i innowacyjności. W ramach działalności eksperckiej powstały liczne opracowania
w obszarze budownictwa, mechaniki konstrukcji i technologii.
Wydział kształci przyszłych inżynierów i magistrów na kierunkach:
 Budownictwo,
 Inżynieria środowiska,
 Mechanika i budowa maszyn,
 Technologia chemiczna.
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