Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Nadszedł czas podsumowania czteroletniej kadencji obecnych władz
SPWiR, wobec czego chcę przedstawić Państwu syntetyczny opis
osiągnięć naszego Stowarzyszenia w latach 2011-2015 oraz film
przedstawiający aktywność członków SPWiR, zarówno w kraju jak
i za granicą. Materiał przedstawiający mały wycinek aktywności
może stanowić podstawę oceny działalności władz SPWiR w kończącej się kadencji. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy zaufania naszych wyborców, a ocena osiągnięć Prezydium i Krajowej Rady
SPWiR będzie pozytywna. Jednocześnie w imieniu naczelnych
władz SPWiR chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w działalność naszego Stowarzyszenia, w szczególności
dziękuję przedstawicielom władz państwowych, działaczom organizacji zrzeszonych w FSNT NOT, zarządowi IFIA, ale przede wszystkim podziękowania kieruję do pracowników biura naszego Stowarzyszenie, na których to na co dzień spoczywał ciężar działalności SPWiR.

Z wyrazami szacunku,

Prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota
Prezes KR SPWiR
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Podczas trwania kadencji 2011 – 2015 SPWiR rozwinęło swoją działalność i stało się organizacją rozpoznawalną na całym świecie. Do najważniejszych osiągnięć tej kadencji należy zaliczyć:



weryfikacja członków,



propozycje zmian w statucie – nowelizacja statutu,



opracowanie regulaminu i powołanie komisji Rzeczoznawców SPWiR,



silny wpływ na działalność organizacji ogólnoświatowych zasiadanie w zarządach IFIA, AEI
oraz WIPPA,



nawiązanie bliskiej współpracy m.in. z: Urzędem Patentowym RP, Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego,



silny wpływ na działalność FSNT NOT, (przewodniczenie Radzie Krajowej NOT, pierwsze
w historii FSNT NOT powołanie przez RK FSNT NOT na przewodniczącego na okres 6 miesięcy oraz skuteczne przeprowadzenie przygotowywanej od wielu lat nowelizacji Statutu
FSNT NOT),



silna pozycja stowarzyszenia na wystawach światowych, uzyskanie wielu wyłączności miana
partnera strategicznego oraz promowanie POLSKI i SPWiR po przez organizację tzw. dni
polskich (iENA, NEW TIME, MACAU, GENEVA INVENTIONS),



udział członków delegacji SPWiR w wydarzeniach na całym świecie,



podpisanie wielu umów partnerskich z organizacjami wynalazczymi na całym świecie,



bliska współpraca z wieloma jednostkami dyplomatycznymi na świecie,



liczne rozmowy z przedstawicielami ambasad oraz rządów krajów, w których są reprezentowane interesy członków SPWiR,



budowa działającej i aktywnej Strony internetowej SPWiR,



wznowienie wydawania biuletynu informacyjnego WYNALAZCY,



rozwinięcie i wzmocnienie pozycji wystawy IWIS, zaangażowanie we współorganizację Urzędu Patentowego RP i Politechniki Warszawskiej oraz przeniesienie IWIS-u do Gmachu
Głównego Politechniki Warszawskiej,



redukcja wielu niczym nie uzasadnionych kosztów,
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organizacja kilkudziesięciu seminariów, konferencji panelów dyskusyjnych oraz wystaw m.in. w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Częstochowie i Kielcach,



udział na specjalne zaproszenie w wielu debatach publicznych oraz panelach dyskusyjnych
m.in. w Kancelarii Prezydenta RP, FSNT NOT oraz telewizji,



udział w licznych programach publicystycznych w telewizji,



przeniesienie Giełdy Wynalazków (Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków) do Centrum Nauki Kopernik,



przeniesie siedziby SPWiR na ulicę Sterniczą,



uzyskanie pewności działania przez profesjonalną obsługę finansowo-księgową i prawną,



pozytywne zakończenie licznych sporów sądowych,



wypracowanie stabilności finansowej oraz uratowanie SPWiR przed likwidacją z przyczyn
finansowych



pozyskanie partnerów rządowych oraz próba budowy Narodowego Modelowego Centrum
Transferu Technologii,



uzyskanie prawomocnych wyroków sądowych – nakazów płatniczych na wszystkie należności, które nie były skutecznie egzekwowane w kadencji 2007-2011.

__________________________________________________________________________________
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ukończyła w Ostrowie Wielkopolskim Szkołę
Handlową i pracowała jako księgowa w Biurze St.
Okoniewski. Po wkroczeniu Niemców do Ostrowa został wraz z matką wywieziony do obozu
w Skalmierzycach. Po zwolnieniu matce nakazano
pracę w gospodarstwie niemieckim w Ostrowie
Wielkopolskim. Po zakończeniu II Wojny Światowej Tadeusz Nowakowski rozpoczął naukę w
szkole podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim,
którą ukończył w 1952 roku z wynikiem dobrym, a
następnie w Technikum Kolejowym, gdzie specjalizował
się
w
trakcji
parowej
w zakresie urządzeń technicznych mechanicznych i elektrycznych napędzanych parą. Tam,
w warsztatach technicznych nauczył się wykonywać prace ślusarskie, spawalnicze, stolarskie
i tokarskie, a ponadto jeździł pociągami towarowymi i osobowymi jako pomocnik palacza na
kilkudniowych trasach. Do przedmiotów, którymi
najbardziej się interesował należała energetyka
cieplna i elektrotechnika. Fascynuje się nimi do
dziś. W czasie nauki w technikum prowadził
szkolne koło fotograficzne, które uczyło fotografowania, obrabiania klisz oraz wywoływania
zdjęć. W 1956 roku zdał maturę z wynikiem
ogólnym dobrym i postanowił jako jedyny z klasy
pójść na studia techniczne o kierunku energetycznym. Dostał się na Politechnikę Warszawską
na Wydział Mechaniczno Konstrukcyjny, na którym była Katedra Kotłów, Turbin i Pomp. Aby
zgromadzić środki finansowe na studia, trzeba
było sprzedać część ogrodu kupionego przez ojca

Tadeusz Nowakowski urodził się 28 października 1938 roku w Ostrowie Wielkopolskim w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec,
Edmund, uczestnik powstania wielkopolskiego
i wojny bolszewickiej, przeniesiony w stopniu
podchorążego do rezerwy w 1921 roku, pełnił
funkcję Kierownika Głównej Kasy Miejskiej
w Ostrowie Wielkopolskim. Ojciec miał duszę
społecznika, był współzałożycielem, a następnie honorowym prezesem Ostrowskiego Klubu Sportowego. Awansowany w 1935 roku do
stopnia porucznika działał w Związku Oficerów Rezerwy. Zmobilizowany w 1939 roku
dostał się do niewoli sowieckiej i w 1940
roku został wraz z innymi polskimi oficerami
zamordowany przez komunistów z NKWD
w Charkowie. Matka, Marianna z domu Kryś,
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jeszcze przed wojną. W czasie studiów pracował w spółdzielniach studenckich, aby zarobić
na utrzymanie. Dobrze wspomina praktyki
studenckie we Wrocławiu (Pafawag), Krakowie
(Zakład Armatury) i w Jaworznie (Elektrownia Jaworzno II). Gdy był na czwartym roku
studiów, w 1960 roku nastąpiło połączenie Wydziału Mechaniczno Konstrukcyjnego z Wydziałem Lotniczym, w wyniku czego powstał
słynny Wydział Mechaniczny Energetyki i
Lotnictwa (MEL) Politechniki Warszawskiej.
Tadeusz Nowakowski został jednym z pierwszych absolwentów tego Wydziału. Spotkał
tam wielu znakomitych profesorów. Termodynamikę wykładał prof. Bogdan Stefanowski, kotły prof. Piotr Orłowski, a turbiny prof.
Aleksander Uklański. Już na czwartym roku
studiów T. Nowakowski został stypendystą
Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych (MZRiP) w Płocku, które oferowały stypendia fundowane wyższe niż stypendia
państwowe. Fundator stypendium oferował
również przydział mieszkania w ciągu trzech
miesięcy od podjęcia pracy. W kwietniu 1962
roku, po uzyskaniu absolutorium, T. Nowakowski
rozpoczął
pod
kierunkiem
prof.
P. Orłowskiego pisanie pracy magisterskiej na
temat wpływu czystości pary w kotłach wysokoprężnych na trwałość elementów powierzchni
wymiany ciepła w komorze spalania kotła.
Praca wymagała współdziałania z drem inż.
Ryszardem Ziółkowskim z Instytutu Energetyki
w Warszawie oraz wyjazdów do Elektrowni
Konin, gdzie dokonywane były pomiary. Była
to wielka przygoda techniczna. Tadeusz Nowakowski poznał tam w praktyce rzeczywiste
uwarunkowania pracy kotłów przemysłowych,
ich eksploatację oraz wpływ obciążeń cieplnych na parametry chemiczne pary nasyconej
i przegrzanej. Praca została na początku grudnia 1962 roku, jeszcze przed obroną, przedstawiona na seminarium wydziałowym, w którym
uczestniczyli pracownicy wszystkich siedemnastu katedr. Egzamin dyplomowy, który zdawał

19 grudnia 1962 roku, miał czysto formalny charakter, gdyż egzaminatorzy pamiętali jego prezentację
na seminarium wydziałowym sprzed kilku dni.
Praca uzyskała ocenę bardzo dobrą. Po zakończeniu egzaminu prof. P. Orłowski zaproponował
mu pozostanie na uczelni i przygotowanie pracy
doktorskiej, którą byłaby rozszerzona praca magisterska, oraz stypendium doktoranckie. Niestety,
rozmowa przeprowadzona z mgrem inż. Pawłem
Nowakiem, ówczesnym dyrektorem MZRiP w
Płocku, pozbawiła go złudzeń. Zakłady były w
fazie budowy i potrzebowały wysoko wykwalifikowanych inżynierów, w związku z czym zwolnienie z obowiązku podjęcia pracy nie wchodziło
w rachubę. W tej sytuacji mgr inż. Tadeusz Nowakowski w lutym 1962 roku podjął pracę w MZRiP w Płocku na stanowisku inżyniera stażysty i
został skierowany na trzymiesięczną praktykę zawodową do Raciborskiej Fabryki Kotłów
(RAFAKO) w celu zapoznania się z technologią
budowy kotłów parowych. Gdy po zakończeniu
praktyki wrócił do Płocka, rozpoczynała się już
tam budowa elektrociepłowni, w skład której
wchodziły 2 kotły parowe o wydajności 60 t/h
pary każdy (ciśnienie pary 1,7 MPa, temp. 270°C),
zmiękczalnia wody, pompownia paliwa oraz infrastruktura elektryczna i parowa. Dnia 1 września
1963 roku mgr inż. T. Nowakowski zdał pomyślnie
egzamin stażowy (przed komisją zakładową, której
przewodniczył mgr inż. Jakub Tomaszewicz, dyrektor ds. technicznych) i awansował na stanowisko mistrza. Zimą 1963/1964 do ogrzewania budynków wykorzystano parowóz Ty-2, postawiony
obok budującej się elektrociepłowni. Dzięki wiedzy zdobytej w Technikum Kolejowym mgr inż.
T. Nowa-kowski świetnie poradził sobie z jego
rozruchem, wiedząc jak rozpalać kocioł parowozu,
aby uzyskać niezbędny ciąg spalin, czym zaskoczył swoich starszych kolegów. Dnia 1 lutego 1965
roku został powołany na stanowisko inspektora
nadzoru urządzeń kotłowych, a w okresie od 1
czerwca 1966 roku do 8 kwietnia 1971 roku pracował na stanowisku starszego inspektora nadzoru.
Był to okres rozbudowy elektrociepłowni o kolejne
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kotły i turbiny oraz całą niezbędną infrastrukturę elektryczną, systemy uzdatniania wody
i sieci parowe. Były to lata wzmożonej pracy
i bardzo dużej odpowiedzialności. Począwszy
od 1965 roku był równolegle zatrudniony na
pół etatu w firmach zewnętrznych, które prowadziły rozruch mechaniczny i technologiczny
urządzeń i dzień pracy sięgał nawet 10 godzin.
Od 1968 roku kierował już pracami rozruchowymi. Było to trudne zadanie, gdyż w ekipie
rozruchowej przeważali pracownicy o niskich
kwalifikacjach i wiele prac musiał wykonywać
osobiście. Był nawet z tego powodu wzywany
na posiedzenia partii, gdzie zarzucano mu, że
nie dopuszcza do odpowiedzialnych prac innych pracowników. Ale przeważyły względy
bezpieczeństwa i ten zarzut nie miał żadnych
konsekwencji dla bezpartyjnego kierownika.
Aby podnieść poziom wykształcenia i wiedzy
technicznej pracowników na stanowiskach
obsługi urządzeń energetycznych, zwrócił się
do kierownika Zakładu Elektrociepłowni
z propozycją wystąpienia do dyrekcji Technikum Elektrycznego w Płocku o uruchomienie
jednej klasy o profilu energetycznym. Dyrekcja
szkoły życzliwie odniosła się do tej propozycji
pod warunkiem, że do nauczania przedmiotów zawodowych zostaną oddelegowani inżynierowie z MZRiP. Wobec życzliwego podejścia dyrekcji MZRiP do tej sprawy mgr inż.
T. Nowakowski kilka godzin tygodniowo nauczał w technikum termodynamiki i przedmiotów zawodowych. W ten sposób w latach 1966–
1979 wykształcono co najmniej 200 młodych
ludzi w zawodzie energetyka. Wielu z nich
ukończyło później studia energetyczne i niektórzy podjęli pracę w zakładowej elektrociepłowni „Petrochemia”. Pierwsze kotły wysokoprężne dostosowane do spalania paliwa ciekłego
i gazu były produkcji czeskiej. Wszystkie pracowały z podciśnieniem w komorze spalania i ich
początkowa eksploatacja była kłopotliwa, gdyż
często dochodziło do awarii układu ciśnieniowego. Przyczyną tych awarii było często po-

rywanie przez parę wodną zasolonych kropel wody kotłowej, które odparowując w przegrzewaczu
naściennym, powodowały osadzanie się kamienia
kotłowe- go na ściankach wewnętrznych przegrzewacza i jego uszkodzenie. Po przeanalizowaniu tego procesu mgr inż. T. Nowakowski opracował projekt racjonalizatorki, który po zastosowaniu wyeliminował awarie przegrzewacza. Aby zapewnić dostawy coraz większych ilości pary technologicznej, niezbędnej wobec intensywnej rozbudowy MZRiP, zaprojektowana została w RAFAKO
nowa konstrukcja kotła na paliwo ciekłe. Koncepcję tej oryginalnej konstrukcji opracował zespół,
w skład którego weszli nie tylko pracownicy
zakładowego biura projektowego RAFAKO, ale
również prof. P. Orłowski z Politechniki Warszawskiej, prof. Marceli Baran z Politechniki Śląskiej
oraz mgr inż. T. Nowakowski, reprezentujący przyszłego użytkownika kotła. Konstrukcja zawierała
kilka nowatorskich rozwiązań (kocioł jednociągowy wiszący na 90 cięgnach, ściany ekranowe
szczelne, spalanie w komorze paleniskowej odbywało się z nadciśnieniem), jego rozruch (którym
kierował mgr inż. T. Nowakowski) pomimo różnych usterek prototypu przebiegł sprawnie i kocioł dość szybko osiągnął projektowe parametry
(wydajność 420 t/h, ciśnienie 14,0 MPa, temperatura pary przegrzanej 540°C). W 1971 roku nastąpiła
reorganizacja MZRiP, w wyniku której powołano
Zakład Energetyczny. W jego skład weszła elektrociepłownia, ujęcie wody nad Wisłą, instalacja dekarbonizacji wody, centralna stacja sprężonego powietrza, bloki wodne oraz wytwórnia tlenu i azotu.
Stanowisko kierownika Wydziału Remontowego
w tym Zakładzie dyrekcja MZRiP powierzyła
mgrowi inż. T. Nowakowskiemu. Najwięcej problemów technicznych sprawiała tam wytwórnia
tlenu i azotu. W wytwórni tej do sprężania powietrza do wysokich ciśnień wykorzystywano
olbrzymie wielostopniowe sprężarki tłokowe,
w których dochodziło do zacierania się tłoka
(o średnicy ok. 1 m!) w cylindrze sprężarki.
T. Nowakowski po dokładnej analizie ustalił, że

6

7

przyczyną zatarć była rozszerzalność termiczna
wykładziny ślizgowej, po której tłok poruszał
się w poziomie. We wniosku racjonalizatorskim
zaproponował odpowiednie zmniejszenie grubości wykładziny, dzięki czemu było zapewnione małe tarcie tłoka, a unikało się oporów
związanych z jej rozszerzalnością cieplną.
W 1972 roku nastąpiła kolejna reorganizacja,
w wyniku której Zakład Elektrociepłowni został
wydzielony ze struktury Zakładu Energetycznego. Stanowisko zastępcy kierownika tego Zakładu dyrekcja MZRiP powierzyła mgrowi. inż.
T. Nowakowskiemu, który funkcję tę pełnił aż
do 1 grudnia 1990 roku Był on tam odpowiedzialny za sprawy utrzymania ruchu wszystkich urządzeń (7 kotłów wysokoprężnych,
1 kocioł średnioprężny, 5 turbin upustowoprzeciwprężnych, infrastruktura elektryczna,
wodna i parowa). Równolegle kierował rozruchem urządzeń kolejnych bloków energetycznych w elektrociepłowni, a także wykonywał
inne prace (m.in. rozruch dwóch kotłów olejowych w toruńskiej Elanie w dniach wolnych od
pracy i w czasie urlopu!). Po wprowadzeniu
w grudniu 1981 roku „stanu wojennego” obowiązywała w elektrociepłowni podwyższona
czujność, aby nie dopuścić do wyłączenia urządzeń przez strajkujących robotników. Dzięki
jego osobistej perswazji i rozmowom z załogą
do zakłóceń pracy i wyłączeń urządzeń nie doszło. W 1990 roku został w MZRiP powołany
Dział Rozwoju, który miał zająć się programem modernizacji całego kombinatu. Do tego
działu powołano najlepszych specjalistów
przedsiębiorstwa z dużym doświadczeniem.
Mgr inż. T. Nowakowski został powołany na
stanowisko głównego specjalisty ds. energetycznych. W tym czasie przygotował on warunki techniczne do zakupu m.in. turbiny upustowo kondensacyjnej (70 MW), instalacji do
mokrego odsiarczania spalin, instalacji do dezynfekcji, dekarbonizacji i demineralizacji wody oraz do modernizacji kotłów i pieca obrotowego. W ciągu wielu lat pracy w płockiej rafi-

nerii mgr inż. T. Nowakowski pełnił wiele funkcji, od stażysty, poprzez mistrza, inspektora nadzoru inwestycyjnego do kierownika i głównego
specjalisty. Zdobył przy tym dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe, które umożliwiło mu
zdobycie uprawnień rzeczoznawcy w dwóch specjalnościach: energetyka przemysłu chemicznego
i kotły parowe w energetyce. Z dniem 1 lutego
2000 roku mgr inż. T. Nowakowski przeszedł na
emeryturę, ale nadal był zatrudniony w ramach
umów o dzieło jako rzeczoznawca w dziedzinie
energetyki w Centrum Edukacji Orlen Sp. z o. o.
w Płocku, w Oddziale Regionalnym Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Płocku, w PetroEnergoRem Sp. z o.o. w Płocku, w Biurze Projektów
Świątczak&Świątczak we Włocławku, gdzie
opracowywał autorskie materiały szkoleniowe
dla pracowników obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń energetycznych i gazowych. Jest też członkiem państwowej Komisji
Kwalifikacyjnej do stwierdzania kwalifikacji na
stanowiskach pracy związanych z dozorem
i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. W ramach pracy w tej Komisji egzaminuje pracowników Orlenu i wielu firm przemysłowych, prowadzi szkolenia z zakresu budowy,
eksploatacji, remontów oraz montażu urządzeń
energetycznych i gazowych oraz z prawa energetycznego. Ponadto jako rzeczoznawca wykonuje
na zlecenie ekspertyzy, oceny techniczne urządzeń, analizy techniczne oraz audyty energetyczne. Przez wiele lat mgr inż. T. Nowakowski był
czynnie zaangażowany w działalność racjonalizatorską. W latach 1980–1994 prowadził w MZRiP
i w Petrochemii Płock Klub Techniki i Racjonalizacji, który wielokrotnie uzyskiwał wyróżnienia
w ogólnopolskim współzawodnictwie o tytuł
przodującego Klubu Techniki i Racjonalizacji.
W 1982 roku MRiP uzyskały odznakę i tytuł Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji.
W swoim osobistym dorobku ma 4 rozwiązania
techniczne chronione patentami, jeden wzór użytkowy oraz 23 zastosowane projekty racjonalizatorskie. Za osiągnięcia i działalność racjonalizatorską
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otrzymał Złotą Odznakę Racjonalizatora Produkcji, odznakę i tytuł Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji, Srebrną i Złotą Honorową Odznakę NOT, Złotą Honorową Odznakę Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów, Medal Honorowy im. Tadeusza
Sendzimira oraz Belgijski Krzyż Kawalerski
za zasługi dla wynalazczości. Ponadto uzyskiwał nagrody w Krajowych Konkursach
Oszczędności Paliw i Energii i medale laureata
w kilku edycjach konkursu im. Ignacego Łukasiewicza. W 1994 roku wraz z transformacją gospodarczą nastąpiły też zmiany form organizacyjno-prawnych w dziedzinie racjonalizacji i mgr
inż. Konrad Jaskóła, prezes Petrochemii Płock,
w porozumieniu z mgr inż. T. Nowakowskim
rozwiązał Klub Techniki i Racjonalizacji. W tym
czasie na terenie Zakładu działało już koło Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, które przejęło zadania w zakresie
racjonalizacji. Przewodniczącym koła został
mgr inż. T. Nowakowski. Dyrektor K. Jaskóła
wystosował do niego list, w którym podkreślił,
że istniejący od wielu lat w naszym zakładzie
i twórczo rozwijający się ruch wynalazczy odegrał
znaczącą rolę we wdrażaniu postępu technicznego,
organizacyjnego i ekonomicznego, w tworzeniu obecnego kształtu przedsiębiorstwa. Znany mi jest osobisty
wkład Pana w organizowanie i animowanie tego ruchu
w ciągu wieloletniej społecznej działalności w tej dziedzinie. Pragnę wyrazić Panu szczere uznanie za tę
pracę oraz podziękowanie za cenny i nieprzemijający
wkład w dorobek naszej Firmy. W 1995 roku został
utworzony Rejonowy Oddział Stowarzyszenia
Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów
(SPWiR) w Płocku, którego prezesem został
T. Nowakowski. Jednocześnie został on też

członkiem Krajowej Rady SPWiR, którą to funkcję
sprawuje do chwili obecnej. W latach 2007–2011
pełnił też funkcję wiceprezesa SPWiR Za wyniki
w pracy zawodowej został odznaczony Brązowym
i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ponadto nadano mu Srebrne i Złote Odznaki Zasłużony dla Energetyki, Srebrną Odznakę za
Zasługi dla Przemysłu Chemicznego oraz Złotą
Odznakę za Zasługi dla Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Otrzymał też zakładową
odznakę Zasłużony Pracownik Petrochemii oraz
medal „750 Rocznica Lokacji Miasta Płocka”
przyznaną przez Prezydenta Miasta Płocka za
całokształt działalności społecznej na rzecz Szkoły
Podstawowej nr 11 w Płocku, w której przez kilkanaście lat był przewodniczącym komitetu rodzicielskiego. Jeśli ma wolny czas na emeryturze,
to poświęca go na czytanie literatury technicznej
(energetyka jądrowa i odnawialna), a także książek z historii II Wojny Światowej. Uprawia też
sport (biegi, jazda na rowerze, pływanie). Żona,
Maria z domu Sierka, pracowała jako księgowa
w MZRiP. Mają dwóch synów. Starszy, Robert,
urodzony w 1970 roku ukończył filologię angielską
na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie pracuje
w międzynarodowej firmie doradczej Spencer Stuart jako Partner Wspólnik. Młodszy syn, Rafał, urodzony w 1979 roku poszedł w ślady ojca i ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa na Politechnice
Warszawskiej. Obecnie pracuje w firmie PGNiG
Termika (wcześniej Vattenfall Heat Poland) na stanowisku głównego analityka bizne-sowego. T. Nowakowski jest dziadkiem czworga wnucząt, trzech
chłopców i jednej dziewczynki.

NUMER 3/2015 TOM 94 MARZEC 2015 z cyklu Ludzie Polskiej Chemii

Prezentowane w poprzednich numerach naszego biuletynu sylwetki wynalazców: prof. dra hab. Grzegorza Grynkiewicza oraz dra Jerzego Polaczka są przedrukami publikacji, które ukazały się na łamach czasopisma Przemysł Chemiczny. Dziękujemy redakcji czasopisma
za udostępnienie tych publikacji.
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W dniach 14 – 16 października 2014 roku po raz ósmy odbyła się Międzynarodowa
Warszawska Wystawa Wynalazków – „IWIS
2014”, organizowana przez Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Współorganizatorami wystawy był Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Warszawska.
Warto podkreślić, że jest to wciąż jedyna tego
typu impreza w Polsce o charakterze międzynarodowym. Po raz kolejny wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego. Partnerami strategicznymi wystawy było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń
Wynalazczych - IFIA. Patronatem Merytorycznym wystawę objęli m.in. Polska Akademia
Nauk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Rada Główna Instytutów Badawczych,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Wśród Patronów
Medialnych wystawy znalazła się TVP Warszawa, Dziennik Rzeczpospolita, Polskie Radio
Trójka, Przegląd Techniczny, Fakty Magazyn
Gospodarczy czy Polish Market. W Auli
Głównej Politechniki Warszawskiej zjawiło się
wielu znakomitych gości zarówno z kraju, jak
i z zagranicy. Podczas wystawy mieliśmy okazję podziwiać rozwiązania z 26 państw, między innymi z Iranu, Iraku, Tajwanu, Korei Po-

łudniowej, Malezji, Tajlandii, Ukrainy, Węgier,
Czech czy Polski.
Ceremonię
otwarcia
uświetniły
wystąpienia
Jego
Magnificencji
Rektora
Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana
Szmidta, Zastępcy Prezesa UPRP Sławomira
Wachowicza, Społecznego Doradcy Prezydenta
RP Krzysztofa Króla, Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Jacka Gulińskiego, Z-cy dyrektora
kancelarii
marszałka
woj.
Mazowieckiego
Katarzyny Krężlewicz, Prezes FSNT – NOT mgr
inż. Ewy Mańkiewicz – Cudny oraz Prezesa
Międzynarodowej
Federacji
Stowarzyszeń
Wynalazców IFIA Andrasa Vedresa.

Pierwsze minuty po otwarciu wystawy IWIS 2014

Członkowie Międzynarodowego Jury
Konkursowego pod przewodnictwem prof. dra
hab. inż. Leszka Rafalskiego Przewodniczącego
Rady Głównej Instytutów Badawczych - mieli
w tym roku niezwykle trudne zadanie - wyłonie-

10

nie najlepszych spośród ponad 400 prezentowanych rozwiązań. Wszystkie charakteryzowały się niezwykle wysokim poziomem technicznym.
Najbardziej oczekiwana z Nagród, a mianowicie Nagroda Grand Prix „IWIS 2014” trafiła do rąk wynalazców z Iranu za wynalazek
Fabricating a SLA apparatus based on one
mirror laser scanning mechanizm. Jest to
technologia szybkiego prototypowania służąca
jako narzędzie do tworzenia modeli 3D elementów o bardzo skomplikowanej strukturze,
niezwykle istotna w wielu dziedzinach nauki
takich jak medycyna czy lotnictwo.

skorzystać z wyjątkowej możliwości wykonania
pamiątkowej fotografii i jej wydrukowania
w ciągu kilkunastu sekund.
W kategoriach Domestic Inventor oraz Foreign Inventor Stowarzyszenie wyróżniło odpowiednio wynalazców z Politechniki Śląskiej za
wynalazek Method of Direct Methane Removal
From the Caving Area of the Heading oraz twórców z Tajlandii za rozwiązanie Survey Boat for
In-situ Water-Quality Measurement with RealTime Internet Telemetry System. Rozwiązanie
z Politechniki Śląskiej pozwala na odsysanie metanu ze zrobów kopalnianych, zmniejszając jednocześnie stężenie metanu do bezpiecznych wartości. Rozwiązanie to, nowatorskie na skalę światową i do tej pory nie stosowane w górnictwie,
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa
w kopalniach. Twórcy z Tajlandii zaprezentowali
specjalną łódkę do pomiaru in-situ jakości wody.
Parametry takie jak temperatura, pH, zasolenie
czy zawartość tlenu można mierzyć na głębokościach nawet do 5 m. Łódź sterowana jest zdalnie,
a przesył informacji odbywa się za pomocą Internetu.
W sumie Jury uhonorowało uczestników
wystawy 44 złotymi medalami z wyróżnieniem.
Warto wspomnieć, iż liczna grupa wynalazców
została doceniona i nagrodzona nagrodami specjalnymi przyznanymi przez zagranicznych gości
m.in. z Tajwanu, Tajlandii, Korei, Malezji, Iranu
i Czech.
W trakcie wystawy IWIS 2014 odbył się III
Międzynarodowy Konkurs Chemiczny, którego
głównym organizatorem jest Międzynarodowa
Federacja Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Podczas wystawy odbywały się Seminaria
Urzędu Patentowego RP, które dotyczyły praktycznych aspektów ochrony własności intelektualnej.
VIII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków
była doskonałą okazją do świętowania 25-lecia
istnienia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców

Wynalazca z Iranu, który otrzymał nagrodę
Grand Prix IWIS 2014

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów postanowiło uhonorować
nagrodami specjalnymi w kategorii Domestic
Youth Inventor twórców: Michała Bartczaka,
Michała Króla i Krzysztofa Smyczka z Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
w Jastrzębiu-Zdroju za rozwiązanie pt. Fotobudka Foto-budki.com Protonium 1. Fotobudka Foto-budki.com to ciekawa odpowiedź
na realne zapotrzebowanie rynku, przede
wszystkim fotografii, eventów i wydarzeń –
wszędzie tam, gdzie zaproszeni goście mogą
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i Racjonalizatorów. Główne obchody tej rocznicy odbyły się 16 października. W tym dniu
Prezes SPWiR prof. nadzw. dr hab. inż. Michał
Szota uhonorował Zasłużonych Członków
stowarzyszenia dyplomami uznania. Wśród
wyróżnionych znalazł się Honorowy Prezes
SPWiR – redaktor naczelny Przemysłu Chemicznego dr Jerzy Polaczek.
Podsumowując, z dumą możemy stwierdzić, że VIII Międzynarodowa Warszawska
Wystawa Wynalazków „IWIS 2014” po raz
kolejny zakończyła się ogromnym sukcesem.
Impreza cieszy się coraz większą popularnością, a do Gmachu Politechniki Warszawskiej

przybyło wielu przedstawicieli polskich mediów
m.in. TVN 24, RMF FM, TVP Warszawa, Polskie
Radio Trójka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Wystawy wysokiego poziomu.
Do zobaczenia w przyszłym roku podczas
IX edycji wystawy „IWIS 2015”.
Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów
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PIAP. W wystawie uczestniczyli przedstawiciele
Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego oraz młodzi wynalazcy z Zespołu Szkół
nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w JastrzębiuZdroju.
Prezentacja wynalazków odbywała się
w wielu różnych kategoriach m.in.: wynalazca
junior i kobieta wynalazca. Podczas wystawy odbyła się też IV edycja konkursu Green Inventions,
której głównym organizatorem jest IFIA – International Federation of Inventors Associations.
W ramach tego konkursu polscy wynalazcy,
współpracujący z SPWiR, zdobyli dwa najważniejsze wyróżnienia. Dodatkowo wystawcy mieli
możliwość uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych oraz seminariów, w czasie których, mogli zapoznać się z wieloma interesującymi tematami, między innymi „jak możesz stać się innowacyjnym”, „wymyślić i stać się przedsiębiorcą”.
Wszystkie warsztaty były prowadzone przez specjalistów i dawały uczestnikom możliwość pozyskania wielu przydatnych informacji.
Podczas targów odbyły się posiedzenia Zarządów IFIA oraz AEI (Association of European
Inventors), w których udział brał prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota. Kluczowym punktem tych spotkań były rozmowy
dotyczące nadchodzących wyborów w obrębie
struktur Zarządu IFIA i AEI.

W Norymberdze, na terenie Centrum
Wystawowego Nürnberg Messe, w dniach od
30 października do 2 listopada odbyły się
Międzynarodowe Targi Wynalazków „Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty” iENA 2014.
Wystawa ta jest idealną okazją do tego by zaprezentować nowatorskie rozwiązania, które
obejmują praktycznie każdą dziedzinę życia.
66 edycja Targów wzbudziła zainteresowanie
przedstawicieli 30 krajów, którzy łącznie zaprezentowali ponad 700 wynalazków. Należy
jednak pamiętać, że targi te mają na celu nie
tylko dawać możliwość promocji innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, ale także stwarzać szanse na pozyskanie
inwestorów, jak również wzbudzić zainteresowanie medialne.
W czasie wystawy można było spotkać
przedstawicieli między innymi Korei, Rosji,
Angoli, Arabii Saudyjskiej, Malezji oraz Polski,
która była reprezentowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Reprezentacja Stowarzyszenia, w skład
której wchodzili: dr Jerzy Polaczek, prof.
nadzw. dr hab. inż. Michał Szota, dr Katarzyna
Oźga, inż. Andrzej Kisiel, mgr inż. Adrian Łukaszewicz, miała za zadanie reprezentowanie
wielu polskich instytucji badawczych i naukowych, między innymi: Politechnikę Łódzką, Politechnikę Śląską, Politechnikę Krakowską, Wojskową Akademię Techniczną, czy
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Dla samych wynalazców reprezentowanych przez SPWiR najistotniejsze były nagrody
przyznane za ich innowacyjne rozwiązania
prezentowane podczas targów. Stoisko Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów może poszczycić się wieloma medalami: w tym 5 złotymi, 8 srebrnymi oraz 7 brązowymi. Polskie wynalazki otrzymały również
szereg wyróżnień od przedstawicieli Rosji,
Iranu, Korei oraz Portugalii. Warto zaznaczyć,
że dużym zainteresowaniem cieszyły się wynalazki związane z medycyną, wspomaganiem
osób niepełnosprawnych, chemią oraz wojskowe.
Śmiało można stwierdzić, że tegoroczne
Targi iENA 2014 należały do udanych zarówno pod względem organizacyjnym, jak i ilości
nagród pozyskanych przez Polskę.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (C. Dębek, U. Ostaszewska, J. Adamczyk, J. Targosz)
„Mieszanka gumowo-bitumiczna do wibroizolacji dróg szynowych i kołowych”
- SREBRNY MEDAL


Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (C. Dębek, A. Wasilewicz,
B. Ryszka, M. Sala)
„Pomost bezpieczeństwa z elastomerowymi
warstwami tłumiącymi dla górnictwa podziemnego”
- SREBRNY MEDAL


Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
(J. Klimas, A. Łukaszewicz, A. Bukowska,
M. Szota, M. Nabiałek, K. Oźga)
„Metody produkcji nowej grupy biomateriałów ze specjalnymi właściwościami”
- ZŁOTY MEDAL


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (B. Lipowska, J. Witek, M. Ścieżko,
Z. Robak, R. Muzyka, A. Karwiński,
P. Wieliczko, M. Asłanowicza, A. Ościsłowski)
„Masa ceramiczno-węglowa do wytwarzania filtrów piankowych”
- SREBRNY MEDAL



Instytut Chemii Przemysłowej (M. Zylbersztejn, A. Zimowski, A. Kania, T. Darczuk,
R. Sylwestrowicz, J. Cebulski, M. Popiołek)
„Poprawa selektywności utleniania cykloheksanu”
– SREBRNY MEDAL


Instytut Farmaceutyczny (K. Buś-Kwaśnik,
H.
Ksycińska,
K.
Serafin-Byczak,
P. J. Rudzki)
„Szybka i powtarzalna metoda oznaczania ryzedronianu w osoczu ludzkim za
pomocą tandemowej spektrometrii mas
sprzężonej z chromatografią cieczową”
– SREBRNY MEDAL


Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
(M. Szota, A. Bukowska, M. Nabiałek, A. Łukaszewicz, J. Klimas, K. Maternicki)
„Nanokompozyt polimeru do zastosowania
w optoelektronice”
- SREBRNY MEDAL



Instytut Farmaceutyczny (M. Kaza,
E. Piórkowska, M. Filist, P. J. Rudzki)
„Przyjazna dla środowiska, szybka metoda oznaczania imatynibu w osoczu ludzkim za pomocą wysokosprawnej chromato-grafii cieczowej”
- SREBRNY MEDAL


Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej (M. Banach, J. PulitProciak)
„Suspensja zawierająca nanocząstki złota albo srebra albo ich mieszaninę i sposób jej
otrzymywania”
- ZŁOTY MEDAL
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Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii
i
Technologii
Chemicznej
(M. Banach, J. Pulit-Prociak)
„Nanokompozyt hydrokoloidowy i sposób
jego wytwarzania”
- ZŁOTY MEDAL

Wojskowa Akademia Techniczna Wydział
Cybernetyki (M. Chmielewski, M. Kukiełka,
J. Kędzior, D. Rainko, R. Wołoszyn)
„PATRON Parkinson’s Analytics for Tremors
Recognition and Observation of Neuro-errors
– multi-sensoryczny system analizujący
symptom choroby Parkinsona wspierający
diagnostykę oraz proces testów klinicznych
leków neurologicznych”
- BRĄZOWY MEDAL





Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (M. Banach, J. Pulit-Prociak)
„Pianka poliuretanowa zawierająca nanocząstki metali”
- ZŁOTY MEDAL


Wojskowa Akademia Techniczna Wydział
Cybernetyki (M. Chmielewski, D. Frąszczak,
D. Bugajewski, E. Szczepaniak, K. Jakubowski)
„TESLA - Teachable Environment for Sign
Language Assistance – sensoryczny system
analizy języka migowego i gestów wykorzystujący miografię oraz sensory inercjalne”
- BRĄZOWY MEDAL



Politechnika Śląska Wydział Górnictwa
i Geologii
Katedra
Zarządzania
i Inżynierii Bezpieczeństwa Instytut Mechanizacji Górnictwa (J. Drenda, J. Kania,
S. Szweda, J. Markowicz)
„Sposób bezpośredniego odmetanowania
strefy zawału przodka ścianowego”
- ZŁOTY MEDAL


Wojskowa Akademia Techniczna (W. Barnat,
P. Simiński (WITPiS Sulejówek), firma
SZCZĘŚNIAK)
„Lekki Samochód Terenowy”
- BRĄZOWY MEDAL



Instytut Chemii Przemysłowej (R. Jeziórska, Z. Wielgosz, M. Zielecka, A. Abramowicz, A. Szadkowska, J. Dzierżawski,
R. Komornicki, T. Jaczewska, S. Firlik)
„Przyjazny dla środowiska wysokoudarowy polioksyfenylen”
– SREBRNY MEDAL


Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju (S. Kozok, T. Kropiwnicki, F. Kucharski, J. Kluba, K. Smyczek)
„ESKONzOII -„System zdalnego zarządzania
zasilaniem urządzeń i komunikacji osób niepełnosprawnych, elementy systemu ESKONzO”
- BRĄZOWY MEDAL



Przemysłowy
Instytut
Automatyki
i Pomiarów (S. Pawłowski, Ł. Dudek, A.
Aftyka, S. Kapelko, M. Kozak)
„Robot Mobilny o Zwiększonej Funkcjonalności RMF”
- BRĄZOWY MEDAL


Politechnika Częstochowska Wydział Budownictwa
„Drogowa bariera ochronna”
- BRĄZOWY MEDAL



Przemysłowy
Instytut
Automatyki
i Pomiarów (S. Pawłowski, Ł. Dudek, A.
Aftyka, S. Kapelko, M. Kozak)
„Robot Mobilny Interwencyjny – RMI”
- BRĄZOWY MEDAL


Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów
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W dniach 19-22 listopada 2014 roku
odbyły
się
Międzynarodowe
Targi
Wynalazczości w Kunshan – „IEIK 2014”.
Impreza odbyła się w Hauqiao International
Expo Centeroku. W trakcie wystawy
zaprezentowano ponad 3000 rozwiązań
technicznych i technologicznych na ponad
20000 m2 terenów wystawowych. Oczywiście
na targach tych nie mogło zabraknąć również
delegacji z Polski pod kierownictwem prof.
nadzw. dra hab. inż. Michała Szoty, prezesa
SPWiR.
Polskie wynalazki otrzymały następujące nagrody:
 Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
„ESKONzO – elektroniczny system komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem”
– ZŁOTY MEDAL

Instytut
Automatyki
Przemysłowy
i Pomiarów PIAP
„Robot Mobilny Interwencyjny – RIM”
– BRĄZOWY MEDAL


Politechnika Krakowska
„Nanokompozyt hydrokoloidowy i sposób jego wytwarzania”
– SREBRNY MEDAL



Politechnika Krakowska
„Zawiesina do wytwarzania
stomatologicznych”
– BRĄZOWY MEDAL



kompozycji

Politechnika Krakowska
„Suspensja zawierająca nanocząstki złota albo srebra albo ich mieszaninę i sposób jej
otrzymywania”
– BRĄZOWY MEDAL



Instytut
Automatyki
Przemysłowy
i Pomiarów PIAP
„Robot Mobilny o Zwiększonej Funkcjonalności RMF”
– SREBRNY MEDAL



Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów
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sów, obejmując stanowisko po drze Vedreaszu,
który dotychczas sprawował tą funkcję. Wraz ze
zmianą Prezydenta organizacji zmianie uległ
skład Komitetu Wykonawczego ExCo IFIA, który
obecnie skupia 20 delegatów. Przedstawicielem
Polski w ExCo IFIA został prof. nadzw. dr hab.
inż. Michał Szota prezes SPWiR.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

W trakcie targów, dnia 20 listopada 2014 roku
odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych
IFIA, w trakcie którego wybrano nowego Prezydenta IFIA. Do tego zaszczytnego miejsca
startowało dwóch delegatów – z Chin Mr.
Zhang Qin oraz z Iranu Mr. Alireza Rastegar.
Nowym prezydentem został pan Alireza Rastegar, który zdobył znaczącą przewagę gło-

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Skład ExCo na lata (2014-2016)
Kraj
Imię i nazwisko
Bośnia
Mr. Husein Huic
Brazylia
Mr. Dr Marcelo Vivacqua
Mr. Dr Zengpei Xuan
Chiny
Mr. Zaran Barisic
Chorwacja
Dania
Mrs. Vivi Alkejar
Mr. Billy Malang
Filipiny
Indie
Mr. Ayanmpudi Subbarao
Irak
Mr. Dr Hazim Jabbar Al.Daraji
Iran
Mr. Hossein Vaezi
Islandia
Mrs. Elionora Inga Sigurdardottir
Korea
Mr. Shin Kyoung-ho
Mr. Winfried Sturm
Niemcy
Niger
Mr. Dr Idissa Hassane
Soluey
Nigeria
Mr. Joel Shaka Momodu
Polska
Mr. Dr Michał Szota
Portugalia
Mr. Fernando Lopes
Rosja
Mr. Vladimir Petriasov
Rumunia
Mroku Dr Octavian Plesa
Słowenia
Mrs. Ana Hafner
Szwecja
Mr. Cenneth Lindkvist

W dniach 28.11-01.12.2014 roku odbyły się
międzynarodowe
targi
innowacyjności
w Seulu – Seul International Invention Fair
2014 (SIIF).

Politechnika Krakowska (Marcin Banach,
Jolanta Pulit-Prociak)
„Zawiesina do wytwarzania kompozycji
stomatologicznych”
– ZŁOTY MEDAL



W ramach SIIF udział wzięło 34 przedstawicieli krajów z całego świata, w tym między innymi z Algierii, Malezji, Taiwanu, Arabii Saudyjskiej. Delegaci z wszystkich krajów
wystawili łącznie 723 rozwiązania, które następnie poddano ocenie jury. Oczywiście nie
zabrakło również Polski. Pod kierownictwem
sekretarza generalnego SPWiR prof. nadzw.
dra hab. Marcina Nabiałka polska delegacja
miała zaszczyt reprezentować wynalazców
z naszego kraju, działających w ośrodkach
przemysłowych i naukowych.
SPWiR może poszczycić się 17 nagrodami zdobytymi w imieniu polskich wynalazców. Nagrody otrzymali:

Politechnika Krakowska (Zygmunt Kowalski,
Zbigniew Wzorek, Jan Kałamacki, Marek Pociecha)
„Sposób otrzymywania paszowych fosforanów
dwuwapniowych”
– BRĄZOWY MEDAL


Politechnika Częstochowska (Stanisław Borkowski)
„Toyotaryzm i BOST innowacjami w badaniach naukowych”
– BRĄZOWY MEDAL


Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
(Marek Sikora, Piotr Mazik)
„HESTIA - System dyspozytorski dla stacji
geofizyki górniczej”
– SREBRNY MEDAL



Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Interdyscyplinarny zespół wykonawców pod kierownictwem prof. J. Sz. Suchego: Zygmunt Kowalski, Zbigniew Wzorek,
Jan Kałamacki, Marek Pociecha)
„Smart Foundry – inteligentny system zarządzania wiedzą technologiczną”
– BRĄZOWY MEDAL



Przemysłowy
Instytut
Automatyki
i Pomiarów PIAP (Mariusz Kozak, Maciej Cader, Michał Korsun)
„Urządzenie Do Wspomagania Resuscytacji
Krążeniowo – Oddechowej – PIAPLife”
– ZŁOTY MEDAL
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Przemysłowy
Instytut
Automatyki
i Pomiarów PIAP (Stanisław Kacprzak,
Wojciech Klimasara, Wiesław Kopacz, Zbigniew Pilat, Michał Smater, Mirosław Żarek)
„Linia zautomatyzowanego montażu końcowego wkładek bezpiecznikowych”
– SREBRNY MEDAL





Wojskowa Akademia Techniczna (Ryszard
Szplet, Zbigniew Jachna, Krzysztof Różyc,
Paweł Kwiatkowski)
„Wielokanałowy licznik czasu i częstotliwości”
– BRĄZOWY MEDAL

Wojskowa Akademia Techniczna (Mariusz
Chmielewski, Marcin Kukiełka, Jakub Kędzior, Damian Rainko, Rafał Wołoszyn )
„PATRON”
– SREBRNY MEDAL


Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
PIRM (Krzysztof Zemborski, Adam Dubowski, Tadeusz Pawłowski, Aleksander
Rakowicz, Sylwester Weymann)
„Technologia i nowej generacji wielomodułowa samobieżna maszyna do ochrony
obszarów wodno-błotnych”
– ZŁOTY MEDAL



Wojskowa Akademia Techniczna (Mariusz
Chmielewski, Damian Frąszczak, Dawid Bugajewski, Ernest Szczepaniak, Krzysztof Jakubowski)
„TESLA”
– ZŁOTY MEDAL



Instytut Włókiennictwa (Romualda Koźmińska, Jolanta Janicka, Agnieszka Walak, Elżbieta Mielicka, Violeta Jarzyna)
„Innowacyjne wielofunkcyjne materiały dziane o konstrukcji trójwarstwowej i modernizacja urządzenia do ich wytwarzania”
– BRĄZOWY MEDAL




Politechnika Łódzka Instytut Informatyki
Stosowanej (Radosław Wajman, Robert Banasiak, Paweł Fiderek, Tomasz Jaworski,
Henryk Fidos, Jacek Nowakowski, Jacek
Kucharski)
„Inteligentny system diagnostyki i sterowania przepływów dwu-fazowych”
– ZŁOTY MEDAL

Instytut Włókiennictwa (Izabela Oleksiewicz,
Romualda Koźmińska, Włodzimierz Dominikowski, Andrzej Mościcki)
„Sposób wytwarzania kompozycji środków
chemicznych, zawierającej nanocząstki srebra, przeznaczonej do antybakteryjnych wykończeń tekstyliów”
- ZŁOTY MEDAL




Politechnika Łódzka Instytut Informatyki
Stosowanej (Tomasz Kosiński, Przemysław
Kucharski, Piotr Grzelak, Andrzej Romanowski, Zbigniew Chaniecki, Dominik
Sankowski)
„System nakłaniający pracownika biurowego do stosowania przerw w pracy
z komputerem”
– ZŁOTY MEDAL

Instytut Włókiennictwa (Małgorzata Cieślak,
Katarzyna Śledzinska, Marek Lao, Ewa Witczak, Aleksander Nawrat, Damian Bereska,
Roman Koteras, Karol Jędrasiak, Krzysztof
Daniec)
„Tekstroniczny, modułowy system pomiarowy”
– ZŁOTY MEDAL





Wojskowa Akademia Techniczna (Zbigniew
Bojar, Paweł Jóźwik)
„Taśmy i folie z intermetalicznych stopów
Ni3Al o ściśle określonych właściwościach
dopasowanych do konkretnych zastosowań funkcjonalnych lub konstrukcyjnych”
– BRĄZOWY MEDAL

Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów
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XXII „Giełda Wynalazków” zorganizowana została pod patronatem Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Polskiego Urzędu Patentowego, Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, Rady Głównej
Instytutów Badawczych i Naczelnej Organizacji Technicznej. Wystawę organizuje Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Podczas ceremonii otwarcia uhonorowani
zostali polscy laureaci międzynarodowych
wystaw i targów wynalazczości w 2014 roku.
Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa wręczył podsekretarz stanu w resorcie prof. dr
hab. Wodzisław Duch.
Głównym celem wystawy jest promocja
osiągnięć i międzynarodowych sukcesów jednostek sfery nauki, innowacyjnych podmiotów
gospodarczych oraz indywidualnych wynalazców poza środowiskiem naukowym, zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi
oraz produktami innowacyjnymi, a także uhonorowanie medalistów targów wynalazczości
za ich międzynarodowe sukcesy. Na Giełdzie
zostały przedstawione wyroby i technologie
zaawansowane w procesie badawczo-wdrożeniowym lub gotowe do wdrożenia i komercjalizacji. W Giełdzie Wynalazków wzięły udział
instytucje, firmy oraz indywidualni wynalazcy,
których
innowacyjne
rozwiązania

Mobilny monitoring trudnodostępnych
miejsc, bioaktywne opatrunki hydrożelowe
przyspieszające gojenie, kombinezony monitorujące puls i tętno, interaktywne okulary, wojskowe kamuflaże, inteligentne lusterka dostosowujące się do pozycji kierującego, a także
ciężkie maszyny do pracy w terenach bagnistych i nowatorskie technologie w produkcji
biopaliw - w sumie ponad 130 eksponatów,
z których wiele już niedługo może przyczynić
się do poprawy zdrowia i ratowania życia.
Wszystkie te wynalazki można było obejrzeć,
dotknąć, a także porozmawiać z ich twórcami
na tegorocznej XXII Giełdzie Wynalazków.
Wystawa miała miejsce w dniach 17-18 lutego
2015 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Warto podkreślić, że wszystkie prezentowane na wystawie rozwiązania są rezultatem polskiej myśli innowacyjnej i mogą przyczynić się do zwiększania konkurencyjności
polskiej gospodarki. Wśród wynalazców dominowali ludzie młodzi, najczęściej studenci.
Najmłodszym uczestnikem był 10-letni Marek
Rauchflesz z Torunia, który na tegorocznej
Giełdzie Wynalazków prezentował swój "Mobilny Monitoring Miejsc Trudno Dostępnych
M3TD", a który już 2 lata temu na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków
IWIS 2013 zdobył Złoty Medal za skonstruowanie Łazika Marsjańskiego MR-01.
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uzyskały medale i wyróżnienia w 2014 roku na
światowych wystawach innowacji m.in.:
 Międzynarodowy Salon Wynalazków
i Innowacyjnych Technologii "Archimedes” - Moskwa, Rosja,
 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów
„Geneva Inventions” - Genewa, Szwajcaria,
 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „ITEX” - Kuala Lumpur, Malezja,
 Międzynarodowa Koreańska Wystawa
Kobiecych Wynalazków – „KIWIE”,
Seul, Korea Południowa,
 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „INST” Taipei, Tajwan,
 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „ARCA”, Zagrzeb, Chorwacja,

Wśród wynalazków „Młodych Innowatorów”
prezentowany był m.in. „Elektroniczny opiekun”.
Urządzenie skonstruowane przez Jakuba Marczewskiego i Adama Sobczyka sygnalizuje, gdy
osoba nadzorowana oddala się poza ustawioną
wcześniej odległość. Do obejrzenia były również
m.in.: roboty wykorzystywane przez służby ratownicze, wojsko i policję, system aktywnej obrony niszczący rakiety opracowany przez naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej, a także
płytki z nanocząsteczkami srebra przyspieszające
gojenie przedstawioney przez innowatorów
z Politechniki Krakowskiej.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do obejrzenia relacji
w mediach:
 http://warszawa.tvp.pl/18902212/170220
15 - Materiał w Telewizyjnym Kurierze
Warszawskim TVP Warszawa – Temat
XXII Giełdy Wynalazków rozpoczyna się
od 13 min.

Jednym z nagrodzonych projektów pokazywanych na wystawie był system TESLA
(ang. Teachable Environment for Sign Language Assistance) – sensoryczny system analizy
języka migowego stworzony przez inżynierów
z Wojskowej Akademii Technicznej. Przy pomocy sensorów umieszczanych na przedramieniu i aplikacji na smartphone’a system
przetwarza język migowy na mowę, ułatwiając
komunikację z głuchoniemymi. Grupa naukowców z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów stworzyła z kolei robota,
który może być wykorzystany przez służby
przy neutralizacji ładunków wybuchowych.



http://www.nauka.gov.pl/aktualnosciministerstwo/poznaj-polskie-wynalazkinagrodzone-na-swiecie,akcja,pdf.html
–
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o XXII Giełdzie Wynalazków.

Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów
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„Nietoperz – system nawigacji i ostrzegania osób
niewidomych autorstwa”
– ZŁOTY MEDAL

W dniach od 2 do 5 kwietnia 2015 roku
w Moskwie odbył się XVIII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii. Salon, jak w latach ubiegłych, gościł uczestników w kompleksie wystawienniczym Sokolniki. Na tegorocznej wystawie nasze Stowarzyszenie zaprezentowało
łącznie dziewięć rozwiązań:

Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju (mgr Barbara Halska, mgr Lidia Gajdzik, mgr Jerzy Maduzia,
mgr Ewa Maduzia (tłumacz języka francuskiego), uczniowie: Kamil Sacewicz, Patryk Loter,
Sandra Makles, Korneliusz Buczkowski, Aleksander Kamiński, Emilia Porębska, Marta Ptaszyńska)
„Multimedialna Platforma Komunikacji Alternatywnej w Edukacji i Rehabilitacji”
– SREBRNY MEDAL



Politechnika Krakowska (dr hab. inż. Marcin Banach, dr inż. Jolanta Pulit-Prociak),
„Zielone metody otrzymywania nanometrycznych cząstek metali i niemetali, m.in.
Ag, Au, Cu, Pt, Ni, Se, Ce”
– ZŁOTY MEDAL



Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dr inż. Agnieszka Kowalczyk, prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech)
„Samoprzylepne taśmy konstrukcyjne (STS)”
– SREBRNY MEDAL



Politechnika Krakowska (dr hab. inż. Marcin Banach, dr inż. Jolanta Pulit-Prociak)
„Proekologiczne metody otrzymywania
nanokrystalicznych tlenku galu, tlenku ceru, tlenku cynku, tlenku żelaza, tlenku cyrkonu lub tlenku miedzi w polu promieniowania mikrofalowego lub w reaktorze
ogrzewanym elektrycznie”
– BRĄZOWY MEDAL





Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (dr hab. inż., prof. WAT
Wiesław BARNAT (wraz z zespołem WAT),
płk dr hab. inż. Przemysław Simiński – profesor WITPiS (wraz z zespołem WITPiS), Grzegorz
Szcześniak
(wraz
z
zespołem
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp z o.o.)
„Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności
(KPWM)”
– ZŁOTY MEDAL



Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Centrum
Kształcenia Praktycznego w JastrzębiuZdroju (Zespół uczniów (Olgierd Kowaliszyn, Roman Stylok) pod kierunkiem nauczycieli, mgr inż. Krzysztof Smyczek, mgr
inż. Zbigniew Pałasz, mgr inż. Marcin Lasak)
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wynalazcom. Jak co roku swoje rozwiązania prezentowało kilkudziesięciu młodych wynalazców
pochodzących z liczącej sobie około 12 milionów
mieszkańców Moskwy lub jej najbliższych okolic.
Tegoroczny Salon odbywał nieco w cieniu
trwających przygotowań do obchodów 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, które to obchody maja w Rosji szczególny wymiar. Miasto
w swoich reprezentacyjnych punktach przechodzi
znaczną metamorfozę. W wielu punktach prowadzone są intensywne prace renowacyjne i budowlane m.in. we wspomnianym wyżej kompleksie
wystawienniczym, metrze, oraz szeregu innych
znanych miejscach.
Podczas trwania Salonu nasze stoisko odwiedził przedstawiciel Wydziału Promocji, Handlu
i Inwestycji ambasady RP, który zaprosił naszych
przedstawicieli na spotkanie z grupą rosyjskich
biznesmenów, zainteresowanych nawiązaniem
współpracy w zakresie transferu na rynek rosyjski
prezentowanych przez nas rozwiązań.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (dr hab. inż., prof.
WAT Wiesław BARNAT (wraz z zespołem
WAT)
„Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego”
– ZŁOTY MEDAL



Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE”S.A.
(Marek Grabowy)
„Nowe rozwiązania materiałowe w zakresie ceramiki cyrkonowej do ciągłego odlewania stali”
– ZŁOTY MEDAL



Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (mgr inż. Maciej Cader, mgr
inż. Tomasz Krakówka, mgr inż. Piotr Kociel, mgr inż. Sławomir Kapelko, Zenon
Leszczyński)
„Mobilna Platforma Inspekcyjna do stref
zagrożonych wybuchem w KWK, kategorii
M1”
– ZŁOTY MEDAL



Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W Salonie swoje rozwiązania, w 42 kategoriach, prezentowali przedstawiciele z 14 krajów oraz kilkunastu instytucji naukowych
i firm z Rosji. Jednym ze stałych już i ze
wszech miar godnym naśladowania elementem Salonu jest część poświęcona młodym
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wartość kontraktów zawieranych przez osoby,
które prezentują swoje rozwiązania na tej wystawie przekracza 50 mln euro. Oprócz możliwości
nawiązania cennych kontaktów lub podpisania
umów dotyczących komercjalizacji konkretnych
rozwiązań, każda prezentowana innowacja podlega ocenie przez międzynarodowe jury złożone
z 85 wybitnych ekspertów każdej z dziedzin.
W tej największej i najbardziej prestiżowej
wystawie w Europie, jak co roku, Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, będące
oficjalnym przedstawicielem Polski na wystawie
„Geneva Inventions”, zorganizowało polskie stoisko, na którym znalazło się ponad czterdzieści
rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery
nauki i przemysłu. Łącznie na 43. wystawie „Geneva Inventions”, Polska otrzymała 13 złotych
medali, w tym aż 5 złotych medali z wyróżnieniem!, a ponadto aż 22 srebrne medale i 4 medale
brązowe. Dodatkowo liczba prezentowanych
rozwiązań sytuuję Polskę na trzecim miejscu
wśród wszystkich państw obecnych na wystawie
(tuż za reprezentacją Chin i Tajlandii). Oprócz
medali i dyplomów otrzymanych w ramach
głównego konkursu wystawy „Geneva Inventions”, polskie rozwiązania otrzymały również
prestiżowe medale i wyróżnienia od stowarzyszeń wynalazców m.in. takich państw jak: Iran,
Chorwacja, Rumunia, Mołdawia, Portugalia, Tajlandia, Bośnia i Hercegowina i Peru. Pełna lista

W dniach 15 - 19 kwietnia w Genewie
miała miejsce 43. Międzynarodowa Wystawa
Wynalazczości, „Geneva Inventions”. Warto
podkreślić, że jest to największa tego rodzaju
wystawa w Europie. Na powierzchni 8900 m2
swoje wynalazki prezentowało 752 wystawców z 48 krajów, którzy łącznie zaprezentowali
ponad 1000 innowacyjnych rozwiązań. Przez
pięć dni, wystawę odwiedziło ponad 60 tys.
zwiedzających, wśród których znalazło się
również wielu przedstawicieli biznesu i przemysłu.
Inżynieria, przemysł, informatyka,
elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie „Geneva
Inventions”. Wydarzenie to tradycyjnie jak
w latach poprzednich odbyło się pod patronatem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Rządu Szwajcarii i władz miasta Genewy. Wśród wynalazców znaleźli się
zarówno niezależni twórcy, jak i przedstawiciele licznych firm i uniwersytetów oraz agencji rządowych.
Wystawa „Geneva Inventions”, której
43 odsłona miała miejsce w tym roku, stanowi
jedyne w swoim rodzaju forum wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy wynalazcami, przemysłem i światem biznesu. Corocznie
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autorów i tytułów polskich rozwiązań wraz
z przyznanymi nagrodami znajduje się poniżej.
Polskie rozwiązania cieszyły się również wyjątkowym zainteresowaniem zarówno
wśród osób zwiedzających wystawę, jak
i przedstawicieli firm i przedsiębiorstw przemysłowych. Zadawali oni wiele szczegółowych pytań dotyczących zasad funkcjonowania innowacji prezentowanych na polskim
stoisku, a także niejednokrotnie prosili
o wskazanie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z ich twórcami.
W trakcie pięciodniowej wystawy miały miejsce również liczne imprezy towarzyszące. Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prof. nadzw. dr hab.
inż. Michał Szota wziął udział m.in. w obradach zarządu Światowej Organizacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, jak również
w obradach Europejskiego Stowarzyszenia
Wynalazców AEI.
W piątek, 17 kwietnia, Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zorganizowało w trakcie wystawy „Dzień Polski”.
Było to wydarzenie poświęcone uhonorowaniu polskiej wynalazczości i rozwiązań wynalazczych prezentowanych na wystawie.
W zorganizowanym bankiecie wzięli udział
wszyscy obecni w Genewie polscy twórcy,
delegacja Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz liczni zaproszeni
goście, wśród których znaleźli się m.in.:
- Alireza Rastegar – Prezydent Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA,
- Joachim Bader – Prezes Europejskiego
Stowarzyszenia Wynalazców,
- Jean-Luc Vincent – Prezydent Wystawy
Geneva Inventions,
- Anne Loertscher – Dyrektor Wystawy,
- David Taji – Przewodniczący Jury,
- Igor Dujmovic – Sekretarz Generalny
Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców,

- Husein Hujic – Prezes Stowarzyszenia Wynalazców w Bośni i Hercegowinie,
- Fernando Lopez – Prezes Portugalskiego
Stowarzyszenia Wynalazców,
- Camelia Marinescu – Prezes Stowarzyszenia
Wynalazców w Rumunii,
- Vladimir Petriasov – Prezes Rosyjskiego
Stowarzyszenia Wynalazców,
- Chittmittrapap Soottiporn – Prezes Tajlandzkiego Stowarzyszenia Wynalazców,
- Marcelo Vivacqua – Prezes Brazylijskiego
Stowarzyszenia Wynalazców,
Gościem honorowym „Dnia Polski” na wystawie
była również dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu
Patentowego RP, która po wizycie na polskim
stoisku, wzięła udział w ceremonii wręczenia dyplomów i medali od międzynarodowych stowarzyszeń wynalazczych dla polskich twórców.

Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak wraz
z Prezesem KR SPWiR podczas wręczają medali i nagród
specjalnych w czasie trwania Dnia Polskiej Wynalazczości

W trakcie wystawy prezes Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miał
przyjemność wręczyć nagrodę specjalną Grand
Prix dla najlepszej zagranicznej innowacji firmie
KEPCO z Korei Południowej za opracowanie
Technologii dokładnej diagnozy spalania w turbinie gazowej za pomocą trójkolorowego światła
i akustycznego czujnika działającego w czasie
rzeczywistym.
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„Student Wynalazca” organizowanego corocznie
przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Kreator innowacyjności”, mającego na celu
wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Konkurs adresowany jest każdego roku
do studentów studiów pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy
w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony. Laureaci nagród głównych otrzymują w nagrodę możliwość
wystawienia swoich rozwiązań na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Prezes KR SPWiR wręcza nagrodę specjalną Naszego
Stowarzyszenia

Pośród polskich wynalazków prezentowanych na wystawie, znalazło się również pięć
rozwiązań wyłonionych w ramach konkursu

Laureaci konkursu „Student Wynalazca” organizowanego corocznie przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach programu
MNiSzW „Kreator innowacyjności” obecni na 43 edycji wystawy wynalazków „Geneva Inventions”
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Rozwiązania prezentowane na wystawie
„Geneva Inventions” wyłonione
w konkursie „Student Wynalazca”:

Politechnika Lubelska (Łukasz Sadurski, dr
hab. inż. Jacek Czarnigowski)
„Kabestan”
– BRĄZOWY MEDAL



Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
(mgr Karol Charkiewicz, dr hab. Piotr
Laudański, mgr inż. Joanna Gościk)
„Wykorzystanie panelu 14 autoprzeciwciał jako klasyfikatora w nieinwazyjnej
diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej Zespołu Downa oparte o analizę
we krwi”
– ZŁOTY MEDAL z wyróżnieniem



Oficjalne podsumowanie 43. Wystawy
Wynalazczości „Geneva Inventions”, miało miejsce w sobotę, 18 kwietnia wieczorem na uroczystości, w której uczestniczyli wszyscy oficjalni
przedstawiciele wystawy na świecie. W imieniu
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wziął w nim udział prezes Stowarzyszenia prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota.

Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (inż.
Angela Andrzejewska, prof. dr hab. inż.
Tomasz Topoliński)
„Orteza dynamiczno – pomiarowa stawu
biodrowego z bezprzewodowym modułem
diagnostyczno – pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych
stawu biodrowego„
– SREBRNY MEDAL



Kapituła 43 edycji wystawy wynalazczości „Geneva Inventions”

Politechnika Świętokrzyska (Iga Jasińska,
Anna Stępień, Ryszard Dachowski)
„Zastosowanie granulatu szkła spienionego oraz polikrzemianu litu jako dodatków
w wyrobach z masy silikatowej”
– SREBRNY MEDAL



Polskie rozwiązania prezentowane na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów - Geneva Inventions, otrzymały następujące nagrody:
Akademia Górnicz-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (dr hab.
inż. Daniel Słyś, prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak )
„Odwodnieniowy wpust separacyjny”
– ZŁOTY MEDAL z wyróżnieniem


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
(mgr inż. Żaneta Król, prof. dr hab. inż.
Andrzej Jarmoluk, dr inż. Anna ZimochKorzycka, mgr inż. Ewa Brychcy, mgr inż.
Natalia Ulbin-Figlewicz, mgr inż. Dominika Kulig)
„Sposób wytwarzania biopolimerowych
kompozytów oraz biopolimerowe kompozyty o aktywności biologicznej”
– SREBRNY MEDAL
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„PATRON – PATRON Parkinson’s Analytics
for Tremors Recognition and Observation of
Neuro-errors – multi-sensoryczny system analizujący symptom choroby Parkinsona wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych”
– ZŁOTY MEDAL

Politechnika Rzeszowska (dr inż. Agnieszka Stec, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak,
dr hab. inż. Daniel Słyś)
„Urządzenie do oczyszczania wód opadowych”
– ZŁOTY MEDAL z wyróżnieniem



Instytut Chemii Przemysłowej (dr hab.
Izabella Legocka, dr Elżbieta WardzińskaJarmulska, mgr inż. Ewa Wierzbicka,
inż. Michał Krzyżewski)
„Żywice fenolowo-formaldehydowe wolne
od toksycznych monomerów”
– ZŁOTY MEDAL z wyróżnieniem



Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i VIGO
System S.A. (prof. dr hab. inż. Józef Piotrowski, mgr inż. Artur Kębłowski, mgr inż. Darek
Stanaszek, dr inż. Waldemar Gawron, dr inż.
Piotr Martyniuk, mgr inż. Dawid Stępień, mgr
inż. Wioletta Pusz)
„Detektor wysokotemperaturowy dla zakresu
średniej podczerwieni (5 um) o krótkiej stałej
czasowej”
– ZŁOTY MEDAL


Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju (mgr Barbara Halska, mgr Lidia Gajdzik, mgr Jerzy
Maduzia, mgr Ewa Maduzia oraz uczniowie: Kamil Sacewicz, Patryk Loter, Sandra
Makles, Korneliusz Buczkowski, Aleksander Kamiński, Emilia Porębska, Marta Ptaszyńska)
„Multimedialna Platforma Komunikacji
Alternatywnej w Edukacji i Rehabilitacji”
– ZŁOTY MEDAL z wyróżnieniem



Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny (dr hab. Jolanta
Solecka, dr hab. Robert Kawęcki, mgr Joanna
Ziemska, mgr Adam Guśpiel)
„Nowe
pochodne
kwasu
3,
4dihydroizochinolino-3-karboksylowego
o właściwościach przeciwnowotworowych,
sposób ich syntezy, kompozycje farmaceutyczne zawierające te pochodne oraz ich zastosowanie” ()
– ZŁOTY MEDAL



Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
(Zygmunt Mierczyk, Tadeusz Niezgoda,
Grzegorz Sławiński, Piotr Kędzierski, Danuta Miedzińska)
„Innowacyjna metoda pozyskiwania energii termalnej z depozytów gorących skał
(HDR)”
– ZŁOTY MEDAL





Politechnika Lubelska (prof. dr hab. inż. Janusz W. Sikora, mgr inż. Kamil Żelazek, mgr
inż. Maciej Nowicki)
„Sposób wytwarzania elastycznej taśmy termoplastycznej”
– ZŁOTY MEDAL



Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (mjr
dr inż. Mariusz Chmielewski, pporoku mgr
inż. Marcin Kukiełka, pporoku mgr inż. Jakub Kędzior, pporoku mgr inż. Damian
Rainko, mgr inż. Rafał Wołoszyn)



32

Politechnika Krakowska (dr inż. Bożena Tyliszczak, dr hab. inż. Agnieszka SobczakKupiec, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, dr inż.
Katarzyna Z. Gaca, dr inż. Dagmara Malina)

„Bioaktywne materiały hydrożelowe z Beetosanu modyfikowane apiproduktami
do zastosowań biomedycznych”
– ZŁOTY MEDAL

Wąs, dr inż. Katarzyna Z. Gaca, dr inż. Dagmara Malina)
„Innowacyjne chitozanowe opatrunki III generacji zawierające nanocząstki metaliczne”
– SREBRNY MEDAL

Politechnika Krakowska (dr hab. inż.
Marcin Banach, dr inż. Jolanta PulitProciak)
„Zielone metody otrzymywania nanometrycznych cząstek metali i niemetali, m.in.
Ag, Au, Cu, Pt, Ni, Se, Ce”
– ZŁOTY MEDAL


Politechnika Krakowska (dr hab. inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Dagmara Malina, mgr inż.
Klaudia Pluta, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs)
„Nowoczesna i ekologiczna metoda otrzymywania
nanocząstek
metalicznych
z zastosowaniem naturalnych układów redukująco-stabilizujących”
– SREBRNY MEDAL


Politechnika Krakowska (dr inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. Michael Bredo)
„Nowe transparentne nanokompozyty polimerowe z PMMA i nieorganicznych półprzewodnikowych nanocząstek do zastosowań w optoelektronice”
– ZŁOTY MEDAL


Politechnika Krakowska (dr hab. inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Dagmara Malina, mgr inż.
Klaudia Pluta, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs)
„Kompozyt o osnowie polimerowej na bazie
polimerów naturalnych zawierający bioaktywne fosforany wapnia”
– SREBRNY MEDAL


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (prof. dr hab.
inż. Paweł Gryboś, dr hab. inż. Robert
Szczygieł, dr inż. Piotr Maj, dr inż. Piotr
Kmon )
„Precyzyjny i ultraszybki układ scalony
do nowej generacji pikselowych cyfrowych
kamer promieniowani X”
– SREBRNY MEDAL


Politechnika Krakowska (dr inż. Joanna Ortyl, dr Anna Chacha-Brekiesz, mgr inż. Iwona
Kamińska)
„Nowe Fotosensybilizatory do Procesów Fotoinicjowanej Polimeryzacji oraz Nowe Systemy Fotoinicjujące Procesy Fotopolimeryzacji Kationowej, Rodnikowej oraz Hybrydowej”
– SREBRNY MEDAL


Politechnika Krakowska (dr hab. inż. Marcin Banach, dr inż. Jolanta Pulit-Prociak)
„Proekologiczne metody otrzymywania
nanokrystalicznych tlenku galu, tlenku ceru, tlenku cynku, tlenku żelaza, tlenku cyrkonu lub tlenku miedzi w polu promieniowania mikrofalowego lub w reaktorze
ogrzewanym elektrycznie”
– SREBRNY MEDAL





Politechnika Rzeszowska (dr hab. inż. Sławomir Miechowicz, dr inż. Tomasz Kudasik)
„Sposób odwzorowania modeli medycznych
ze strukturą wewnętrzną i z wykorzystaniem
materiałów o odmiennych właściwościach”
– SREBRNY MEDAL



Politechnika Krakowska (dr inż. Bożena
Tyliszczak, dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż. Katarzyna Bialik-
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Politechnika Rzeszowska (mgr inż. Kamil
Pochwat, dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. dr hab.
inż. Józef Dziopak)

minimalizująca
„Instalacja
obiektów retencyjnych”
– SREBRNY MEDAL

kubaturę

„Dodatek uszlachetniający do paliw stałych
biogennych poprawiający jego właściwości
Eksploatacyjne”
– SREBRNY MEDAL
 Instytut Nafty i Gazu (Grażyna Żak, Leszek
Ziemiański, Michał Wojtasik, Jarosław Markowski, Wojciech Krasodomski, Celina Bujas,
Paulina Indyka, Anna Kopacz, Andrzej Kotarba, Piotr Legutko, Zbigniew Sojka, Paweł
Stelmachowski)
„Stabilizowany modyfikator spalania o wysokiej skuteczności do lekkich olejów opałowych”
– SREBRNY MEDAL

Politechnika Rzeszowska (mgr inż. Kamil
Pochwat, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak,
dr hab. inż. Daniel Słyś)
„Multimedialna sieć komunalna”
– SREBRNY MEDAL



Politechnika Rzeszowska (mgr inż. Paweł
Fudali, dr hab. inż. Sławomir Miechowicz)
„Wózek zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych”
– SREBRNY MEDAL



Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju (zespół uczniów
(Olgierd Kowaliszyn, Roman Stylok) pod kierunkiem nauczycieli: mgr inż. Krzysztof Smyczek, mgr inż. Zbigniew Pałasz, mgr inż. Marcin Lasak)
„Nietoperz – system nawigacji i ostrzegania
osób niewidomych”
– SREBRNY MEDAL


Instytut Chemii Przemysłowej (dr inż.
Zbigniew Wielgosz, dr hab. inż. Regina Jeziórska, mgr Janusz Stasiński, mgr inż. Sebastian Firlik)
„Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o założonym, regulowanym ciężarze
cząsteczkowym”
– SREBRNY MEDAL





Instytut Chemii Przemysłowej (dr inż.
Irena Grzywa-Niksińska, doc. dr hab. Izabella Legocka, Małgorzata Machałowska,
Alicja Kowiecznikow)
„Biopreparat osadzony na haloizycie jako
środek odżywczo-ochronny dla roślin”
– SREBRNY MEDAL



Instytut Chemii Przemysłowej ” (Prof. dr
hab. Jacek Kijeński, dr Antoni Migdał, mgr
Lidia Lewicka, dr Małgorzata Jamróz)
„Półtechniczna wytwórnia monomerów
akrylowych z surowców odnawialnych”
– SREBRNY MEDAL

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (dr hab. inż. Ryszard Buczyński,
mgr Dariusz Pysz, dr Mariusz Klimczak, dr
Bernard Piechal)
„Nanostrukturyzowane optyczne elementy
gradientowe”
– SREBRNY MEDAL

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (mgr inż. Maciej Cader, mgr inż. Tomasz
Krakówka, mgr inż. Piotr Kociel, mgr inż.
Sławomir Kapelko, Zenon Leszczyński)
„Mobilna Platforma Inspekcyjna do stref zagrożonych wybuchem w KWK, kategorii M1”
– SREBRNY MEDAL







Instytut Nafty i Gazu (Leszek Ziemiański,
Anna Duda, Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Wojciech Krasodomski, Jarosław Markowski, Celina Bujas, Elżbieta Szałkowska,
Tomasz Glanowski)
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Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (dr hab.
inż. Ryszard Szplet, dr inż. Zbigniew Jachna,

„Inteligentne modułowe urządzenie do
zautomatyzowanej produkcji topików wkładek bezpiecznikowych”
– BRĄZOWY MEDAL

mgr inż. Krzysztof Różyc, mgr inż. Paweł
Kwiatkowski, dr inż. Tadeusz Sondej, mgr
inż. Marek Sawicki)
„Wielofunkcyjny system pomiarowy do
precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości”
– SREBRNY MEDAL

Instytut Spawalnictwa (dr inż. Zygmunt
Mikno, mgr inż. Tadeusz Szebeszczyk, dr inż.
Adam Pietras, mgr inż. Adam Pilarczyk, Kazimierz Czylok)
„System kontroli jakości procesu zgrzewania
doczołowego iskrowego”
– BRĄZOWY MEDAL


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (dr
hab. inż. Wiesław Barnat, płk dr hab. inż.
Przemysław Simiński, Grzegorz Szcześniak)
„Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności”
– BRĄZOWY MEDAL





Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (Stanisław Kacprzak, mgr inż.
Wojciech Klimasara, mgr inż. Wiesław Kopacz, mgr inż. Zbigniew Pilat, mgr inż. Michał Smater, Mirosław Żarek)
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W dniach 8-10 maja w miejscowości Trilj
w Chorwacji miały miejsce 8. Międzynarodowe Targi Agroinnowacji, Przemysłu Spożywczego i Mechanizacji Rolnictwa „AGRO
ARCA 2015”.
Wystawa Agro Arca skupia producentów
w dziedzinie rolnictwa i przemysłu spożywczego, a także wynalazców, naukowców,
profesorów, dziennikarzy, stowarzyszenia
i organizacje z branży.
Głównym celem wystawy jest promocja
osiągnięć i wyników pracy wystawców oraz
zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców
prezentowanymi rozwiązaniami i produktami
innowacyjnymi, a także uhonorowanie medalami najlepszych wynalazków obecnych na
wystawie.
Organizatorem polskiego stoiska na wystawie Agro Arca 2015 było Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Z przyjemnością informujemy, że rozwiązania prezentowane na polskim stoisku otrzymały następujące nagrody:

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu
„A machine aggregated with an agricultural
tractor for pick up and rolling wood material
left after pruning branches, growths of trees
and bush as a biomass for energy purposes”
– ZŁOTY MEDAL oraz SREBRNY MEDAL ASI
– Activee Slovenian Inventors



Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu oraz Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Produkcyjno Usługowo-handlowe
AKPIL, Kazimierz Anioł Pilzno,
„A multi-purpose set for planting potatoes”
– ZŁOTY MEDAL



Polskie rozwiązania cieszyły się na wystawie
sporym zainteresowaniem i otrzymały również
wiele dyplomów od zagranicznych delegacji.
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu na wystawie Agro Arca reprezentowali dwaj inżynierowie: Ryszard Chmielewski
i Michał Szaroleta.

Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Stowarzyszenie Polskich Wynalazcówi Racjonalizatorów
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Wystawa Korean International Women’s
Invention Exposition (KIWIE) odbyła się
w tym roku w dniach 15 – 18 maja w AT Centrum w Seulu. Gospodarzem Wystawy był
Koreański Urząd Własności Intelektualnej
(KIPO) a głównym organizatorem – Korean
Women Inventors Association (KWIA). Wystawa otrzymała również wsparcie ze strony
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Wynalazczych IFIA.
Korean International Women’s Invention
Exposition (KIWIE) ma na celu zwiększenie
działalności gospodarczej dla twórców na arenie międzynarodowej poprzez zapewnienie
kobietom praw własności intelektualnej, związanych z projektowaniem treści edukacyjnych
dla Kobiet Wynalazców oraz kreowanie metod
wspierania krajowych i zagranicznych wynalazców.
Podczas wystawy zaprezentowano ponad
260 rozwiązań z 24 państw. Należy podkreślić,
że zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów polska
sekcja była jedynym obecnym na wystawie
reprezentantem Europy. Głównymi autorami
prezentowanych rozwiązań były kobiety wywodzące się z kilku jednostek naukowych.
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, jako przedstawiciel Polski zaprezentowało rozwiązania polskich twórczyń innowacji. Międzynarodowe Jury doceniło polskie wynalazki przyznając im aż 7 medali (3
złote, 3 srebrne i 1 brązowy). Dodatkowo polskie rozwiązania otrzymały nagrody specjalne
m. in. od Urzędu Patentowego w Mołdawii

oraz od Stowarzyszenia Wynalazców w Tajlandii.
Ponadto prezentowane tam rozwiązania nagradzane były medalami i wyróżnieniami od innych
Stowarzyszeń Wynalazczych m.in. z Iranu, Wietnamu, Arabii Saudyjskiej, Indonezji oraz Tajlandii.
Polskie rozwiązania cieszyły się również dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających wystawę. Szczególną uwagę na wystawie
„KIWIE 2015” przykuwało rozwiązanie z Politechniki Krakowskiej o nazwie: „Kompozyt o osnowie polimerowej na bazie polimerów naturalnych zawierający bioaktywne fosforany wapnia” oraz innowacja autorstwa naukowców z Instytutu Włókiennictwa o nazwie: „Włókienniczy materiał ekranujący pole elektromagnetyczne i urządzenie do wytwarzania materiału ekranującego pole elektromagnetyczne”.
Lista nagród jakie otrzymały polskie rozwiązania prezentowane na wystawie „KIWIE 2015”
w Seulu w Korei Południowej:
Cracow Univeristy of Poland
„Bioactive hydrogel materials from Beetosan
modified with apiproducts for biomedical applications”
– SREBRNY MEDAL


Cracow Univeristy of Poland
„Method of processing of the pig manure
slurry”
– SREBRNY MEDAL


37



Cracow Univeristy of Poland
„The composite obtained from polymer
matrix based on natural polymers containing bioactive calcium phosphates”
– ZŁOTY MEDAL

„Innovative methods of fabricating Cu-Zr-TiNi amorphous alloys about special physical
and chemical properties„
– Nagroda Sp. od Urzędu Patentowego w Mołdawii

Cracow Univeristy of Poland
„The New Photosensitizers for the Photopolymerization Processes and New
Photoinitiating Systems for Processes of
Cationic, Free-radical and Hybrid Photopolymerization”
– SREBRNY MEDAL



Silesian University of Technology
„Modeling of Ti interlayer influence on properties of PVD coatings”
– Nagroda SP. od Stowarzyszenia Wynalazców
w Tajlandii



Textile Research Institute
„Textile product for attenuation of electromagnetic field and the devices for manufacturing the textile product attenuating electromagnetic field”
– ZŁOTY MEDAL


Industrial Chemistry Research Institute
„Ecoproduct – concentrate from cabbage
for hygienisation„
– BRĄZOWY MEDAL



Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Industrial Chemistry Research Institute
„Intelligent biocidal packaging”
– ZŁOTY MEDAL





Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów

Silesian University of Technology
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W dniach 21 – 23 maja w Kuala Lumpur
w Malezji miała miejsce 26. Międzynarodowa
Wystawa Wynalazków „ITEX 2015”. Jest ona
organizowana corocznie od 1989 r. Poprzez
zgromadzenie najbardziej twórczych innowatorów z dwóch kontynentów wystawa ITEX
stanowi doskonałą platformę komunikacji pomiędzy wynalazcami. Jest to jednocześnie jedyna w swoim rodzaju okazja do zaprezentowania swoich rozwiązań przed niezwykle
wymagającą azjatycką widownią oraz jury.
Z roku na rok, wystawa ITEX cieszy się również rosnącym zainteresowaniem środowisk
biznesowych. Liczba rozwiązań, dla których
uczestnictwo w wystawie dało początek komercjalizacji przekroczyła już tysiąc. W trakcie
trzech dni wystawy, zaprezentowano ponad
1000 innowacji z 20 państw, a odwiedziło ją
ponad 12 tys. gości z 43 krajów. Wśród twórców rozwiązań obecnych na wystawie dominowało środowisko naukowe, instytuty badawcze oraz przemysł i grupy biznesowe. Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika,
architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie „ITEX 2015”.
W trakcie wystawy „ITEX 2015” Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, zorganizowało polskie stoisko, w którym
znalazło się ponad dwadzieścia rozwiązań
polskich twórców z jednostek sfery nauki
i przemysłu. Łącznie na 26. wystawie „ITEX
2015”, Polska otrzymała 2 złote medale, 11
medali srebrnych i 10 brązowych. Oprócz
medali i dyplomów otrzymanych w ramach
głównego konkursu wystawy „ITEX 2015”,

polskie rozwiązania otrzymały również medale,
wyróżnienia i nagrody specjalne. Warto również
dodać, że w ramach polskiej delegacji w wystawie
„ITEX 2015” wzięli udział uczniowie i nauczyciele
Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
Polskie rozwiązania cieszyły się również wyjątkowym zainteresowaniem zarówno wśród osób
zwiedzających wystawę, jak i przedstawicieli firm
i przedsiębiorstw przemysłowych. Zadawali oni
wiele szczegółowych pytań dotyczących zasad
funkcjonowania innowacji prezentowanych na
polskim stoisku, a także niejednokrotnie prosili
o wskazanie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z ich twórcami.
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów pragnie również bardzo serdecznie
podziękować Wydziałowi Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur za
udzielone wsparcie w procesie organizacji polskiego stoiska na wystawie „ITEX 2015”.

Lista nagród dla polskich rozwiązania prezentowanych na wystawie ITEX 2015 w Kuala Lumpur w Malezji:
AGH University of Science and Technology
„Precise and ultra-fast integrated circuit for
a new generation of pixel digital camera for
X-ray radiation”
– BRĄZOWY MEDAL
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Cracow University of Technology
„Green methods for obtaining nanometric particles of metals and non-metals i.e. Ag, Au,
Cu, Pt, Ni, Se, Ce”
– BRĄZOWY MEDAL

Cracow University of Technology
„Proecological method for preparation of
nanocrystalline gallium oxide, cerium oxide, zinc oxide, iron oxide, zirconium oxide
or copper oxide in the field of microwave
radiation or in electrically heated reactor”
– BRĄZOWY MEDAL





Military University of Technology
„Innovative method of acquisition of thermal
energy from deposits of hot dry rocks (HDR) ”
– ZŁOTY MEDAL



Military University of Technology
„PATRON – PATRON Parkinson’s Analytics
for Tremors Recognition and Observation of
Neuro-errors – multi-sensor system for the
analysis of Parkinson’s Disease symptoms
and support of neurological diagnostics and
clinical drug testing”
– SREBRNY MEDAL


Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
„MPI – mobile platform for hazardous areas in the coal mine, M1 category”
– SREBRNY MEDAL

Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
„Smart Modular Device for the Automated
Manufacturing of Fuse Elements for FuseLinks”
– BRĄZOWY MEDAL



Oil and Gas Institute
„Stabilized, high effective combustion modifier for light heating oils”
– SREBRNY MEDAL


Oil and Gas Institute
„The additive for biogenic solid fuel improving its performance properties”
– SREBRNY MEDAL


Institute of Electronic Materials Technology
„Nanostructured gradient-index optical
elements”
– BRĄZOWY MEDAL



Silesian University of Technology
„Composite material with bioactive and bacteriocidal properties and the way of its manufacturing”
– BRĄZOWY MEDAL


Institute of Mathematical Machines
„PlatMat – Mobile Assistive Technology
in Math Teaching for Visually Disabled
Students”
– SREBRNY MEDAL



Silesian University of Technology
„The new MWCNTs-rhenium nanocomposite”
– SREBRNY MEDAL


Institute of Agricultural and Food Industry
„Plant extract powders with a high content of bioactive compounds”
– BRĄZOWY MEDAL



Textile Research Institute
„Innovative multi-functional knitted fabrics
with a three-layer structure and modernization of knitting machine for their production”
– BRĄZOWY MEDAL


Military University of Technology
„Comprehensive measurement system for
precise time and frequency metrology”
– SREBRNY MEDAL



Textile Research Institute
„Process of production a composition of
chemical agents containing silver nanoparticles designed for antibacterial textile finishing”
– SREBRNY MEDAL


Military University of Technology
„High
Mobility
Wheeled
Platform
(KPWM) ”
– SREBRNY MEDAL
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VIGO System S. A, Military University of
Technology
„MWIR HOT IR detectors with short time response”
– BRĄZOWY MEDAL


The King John III Sobieski Secondary
School no 6 in Jastrzebie-Zdroj
„Alternative communication multimedia
platform in education and rehabilitation”
– SREBRNY MEDAL



Welding Institute (Instytut Spawalnictwa)
„Quality Control System of Flash Butt Resistance Welding Process”
– BRĄZOWY MEDAL


The King John III Sobieski Secondary
School no 6 in Jastrzebie-Zdroj
„The “Bat” – navigating and warning system for the blind”
– SREBRNY MEDAL



Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

The Strata Mechanics Research Institute
Polish Academy of Sciences
„Digital Methane Emission Recorder
DMER”
– ZŁOTY MEDAL



Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów
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W dniach 3 – 5 lipca 2015 roku w Makau,
Specjalnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej, miała miejsce Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości i Innowacji. Organizatorem wydarzenia była
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIIPA) oraz Stowarzyszenie Innowacji
i Wynalazców w Macau. Na miejsce wystawy
wybrane zostało Weneckie Centrum Biznesowe Macau, którego powierzchnia to ponad 100
tys. metrów kwadratowych profesjonalnie
wyposażonych sal wystawowych i konferencyjnych. W trakcie trzech dni wystawy blisko
800 wynalazców zaprezentowało ponad 400
innowacyjnych rozwiązań. Wśród twórców
dominowali przedstawiciele regionu Azji Południowej i Wschodniej, ale nie zabrakło też
reprezentantów z Europy i Ameryki Północnej.
Organizatorzy szacują liczbę osób zwiedzających wystawę na ponad 10 tys.
Tradycją Międzynarodowej Wystawy Innowacji w Makau jest niezwykła różnorodność
prezentowanych rozwiązań. Ponadto organizatorzy zapewniają pomoc dla wynalazców ze
strony lokalnych i regionalnych przedsiębiorców oraz wsparcie ze strony przedstawicieli
mediów. Uczestnictwo na wystawie wynalazków w Makau staje się więc idealnym sposobem na zwiększenie rozpoznawalności swoich
rozwiązań oraz ich potencjału gospodarczego.
W trakcie Międzynarodowej Wystawy
Wynalazczości i Innowacji w Makau, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonaliza-

torów, zorganizowało polskie stoisko, w którym
znalazło się 15 rozwiązań polskich twórców
z jednostek sfery nauki i przemysłu. Łącznie
w trakcie wystawy Polscy Wynalazcy otrzymali 5
złotych i 5 srebrnych medali. Ponadto oprócz medali i dyplomów otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy w Macau, polskie rozwiązania otrzymały równie wyróżnienia i nagrody
specjalne od przedstawicieli zagranicznych środowisk naukowych i biznesowych m.in. Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej
(WIIPA), Indonezyjskiego Stowarzyszenia Promocji Wynalazczości oraz Międzynarodowej Sieci
Forum Własności Intelektualnej.
Polskie rozwiązania cieszyły się wyjątkowym
zainteresowaniem zarówno wśród osób zwiedzających wystawę, jak i przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych. Padło wiele pytań dotyczących polskich innowacji prezentowanych na
naszym stoisku oraz próśb o danie możliwości
nawiązania bezpośredniego kontaktu z twórcami
wynalazku. Dlatego tegoroczną edycję Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości i Innowacji
w Makau można uznać za zakończoną sukcesem.
Lista nagród jakie otrzymały polskie rozwiązania prezentowane na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Makau:
- rozwiązania nagrodzone medalami wystawy:
 AGH University of Science and Technology
„Ultra Fast Integrated Circuit for Digital,
Noiseless X-Ray imaging”
– SREBRNY MEDAL
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their synthesis, pharmaceutical compositions
comprising said derivatives, and their use”
– SREBRNY MEDAL

Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
„Mobile Intervention Robot – RMI”
– ZŁOTY MEDAL


The Strata Mechanics Research InstitutePolish Academy of Sciences
„Analogue Methane Emission Recorder”
– ZŁOTY MEDAL


Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
„Smart Modular Device for the Automated
Manufacturing of Fuse Elements for FuseLinks”
– SREBRNY MEDAL



- lista wynalazków, które otrzymały nagrody
specjalne:
IIPNF – International Intellectual Property Network Forum
INOPA – Indonesian Invention and Innovation
Promotion Association
WIIPA – World Invention Intellectual Property
Associations
KUIA – Korea University Invention Association

Industrial Chemistry Research Institute
„New ecological poly(phenylene oxide)
with controlled molecular weight”
– ZŁOTY MEDAL



Industrial Chemistry Research Institute
„Concentrate for plants – cabbage biocidal
substances on a natural support”
– ZŁOTY MEDAL


AGH University of Science and Technology
„Ultra Fast Integrated Circuit for Digital,
Noiseless X-Ray imaging”
– IIPNF


Military University of Technology
„High
Mobility
Wheeled
Platform
(KPWM) ”
– SREBRNY MEDAL



Czestochowa University of Technology
„Methods for the production of a new group of
biomaterials with special properties”
– INOPA


 Military University of Technology
„Innovative method of acquisition of thermal
energy from deposits of hot dry rocks (HDR) ”
– SREBRNY MEDAL

Czestochowa University of Technology
„Polymer nanocomposite for applications in
optoelectronic”
– WIIPA


Military University of Technology
„iSULIN – mobile sensor-based system and
non-invasive diabetics’ health monitoring
method,
using
multi-spectral
photoplethysmography”
– ZŁOTY MEDAL



Industrial Research Institute for Automation
and Measurements PIAP
„Mobile Intervention Robot – RMI”
– IIPNF


Industrial Research Institute for Automation
and Measurements PIAP
„Smart Modular Device for the Automated
Manufacturing of Fuse Elements for FuseLinks”
– WIIPA




National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
„Novel
derivatives
of
a
3,4acid
dihydroisoquinoline-3-carboxylic
having anti-cancer properties, a method for
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Industrial Chemistry Research Institute
„New ecological poly(phenylene oxide)
with controlled molecular weight”
– INOPA

National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
„Novel
derivatives
of
a
3,4dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid having
anti-cancer properties, a method for their synthesis, pharmaceutical compositions comprising said derivatives, and their use”
– WIIPA





Military University of Technology
Mobility
Wheeled
Platform
„High
(KPWM) ”
– WIIPA


The Strata Mechanics Research InstitutePolish Academy of Sciences
„Analogue Methane Emission Recorder”
– IIPNF


Military University of Technology
„Innovative method of acquisition of
thermal energy from deposits of hot dry
rocks (HDR) ”
– WIIPA


Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Military University of Technology
„iSULIN – mobile sensor-based system and
non-invasive diabetics’ health monitoring
method, using multi-spectral photoplethysmography”
-KUIA


Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów
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Po dość długim okresie przygotowawczym Krajowa Rada SPWiR przyjęła do realizacji Uchwałą
z dnia drugiego lutego 2015 roku REGULAMIN - : Rzeczoznawców Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Ważniejsze zapisy ujęte w regulaminie :


- o uprawnienia Rzeczoznawcy SPWiR mogą ubiegać się czynni członkowie Stowarzyszenia,
którzy :
- mają co najmniej 5- letnie członkostwo SPWiR
- posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i odpowiednie doświadczenie
praktyczne w obranej specjalności
- posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 7 lat praktyki
- posiadają średnie techniczne wykształcenie i co najmniej 15 lat praktyki



kandydat na Rzeczoznawcę składa w biurze Krajowej Rady SPWiR Kartę Ewidencyjną Rzeczoznawcy wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje, wraz z jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 50,00 złotych



na podstawie złożonych dokumentów Komisja Kwalifikacyjna SPWiR wydaje decyzje :
a ) pozytywne
b ) negatywne z uzasadnieniem i wskazaniem środka odwoławczego



po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawca otrzymuje legitymację i może używać w podpisach i w nagłówku swojej korespondencji tytułu i pieczątki „ Rzeczoznawca Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów „



nazwiska osób, które uzyskały uprawnienia Rzeczoznawcy publikowane są w „ Biuletynie Informacyjnym „ i na stronie Internetowej SPWiR , z podaniem specjalności i nadanym numerem legitymacji



rzeczoznawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy
przy wykonywaniu ekspertyz



rzeczoznawca ustala wynagrodzenie za ekspertyzę w drodze negocjacji ze zlecającym jej
opracowanie
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rzeczoznawca obowiązany jest godnie reprezentować SPWiR w sposób nie naruszający dobrego imienia Stowarzyszenia, nie stojący w sprzeczności z jego statusem i słusznym interesem, a także brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia

Podczas obrad Krajowej Rady SPWiR w dniu 11 maja 2015 roku powołana została Komisja Kwalifikacyjna SPWiR nadawania tytułu Rzeczoznawcy SPWiR w następującym składzie :
mgr inż. Tadeusz Nowakowski - przewodniczący
członkowie :
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński
prof. nzw. dr hab. Ewa Kasprzycka
prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota
dr inż. Jan Kania
mgr inż. Piotr Michniowski
Pełny tekst Regulaminu zostanie zamieszczony na stronie Internetowej www. polskiewynalazki.pl
oraz w Biuletynie Wynalazcy.
Opracował : mgr inż. Tadeusz Nowakowski
Płock 17.09. 2017.
__________________________________________________________________________________________
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Zbliża się koniec kadencji aktualnych
władz naszego Stowarzyszenia. Jest to dobry
moment aby dokonać podsumowania realizacji celów jakie postawiliśmy sobie na początku
kadencji. Jednym z nich było przeprowadzenie
weryfikacji naszych członków. Zalecenie jej
przeprowadzenia podejmowane było od kilkunastu lat, co wynika z dokumentów sporządzanych corocznie przez Główna Komisję Rewizyjną. Pomimo kilku przeprowadzonych
w latach ubiegłych prób, nigdy nie udało się
dokończyć tego procesu. Dlatego też obecne
władze SPWiR mają powód do zadowolenia,
gdyż na dzień 1 kwietnia 2015 roku proces
weryfikacji został zakończony. Działania
w tym zakresie zostały zainicjowane dopiero
w listopadzie 2014 roku, gdyż do tego czasu
Prezydium rozwiązywało szereg problemów
związanych z działalnością poprzednich
władz. Jako pierwszy krok w ramach prowadzonej weryfikacji został sporządzony elektroniczny wykaz wszystkich wprowadzonych do
papierowej ewidencji członków. Wbrew pozorom był to bardzo żmudny i czasochłonny
proces wynikający chociażby z faktu, iż praktycznie wszystkie wpisy dokonywane były
ręcznie i nie zawierały kompletu niezbędnych
danych teleadresowych. Istotnym okazał się
również problem związany z odczytaniem
dokonanych wpisów do papierowego rejestru.
Bardzo przydatna w tym przypadku okazała
się „wiedza internetowa”, dzięki której potwierdzaliśmy większość nieścisłości i uzupełnialiśmy budzące wątpliwość wpisy np. kody
pocztowe czy pisownię samych nazwisk itp.
Podstawą do przeprowadzenia weryfikacji,
oprócz wspomnianych zaleceń GKR SPWiR,
były zapisy §16 Statutu SPWiR, mówiące

o warunkach na jakich ustaje członkostwo w Stowarzyszeniu. Z uwagi na fakt, że poprzednie
władze nie prowadziły jakiejkolwiek dokumentacji i rejestru wnoszonych składek przez naszych
członków, to na potrzeby prowadzonej weryfikacji przyjęto wpływy z tytułu składek za lata 2013 –
2014. Przyjęcie takiego założenia pozwoliło nam
w praktyce na literalną realizację ww. zapisów
statutu Stowarzyszenia. W efekcie prowadzonych
działań do elektronicznego rejestru zostało wpisanych łącznie 1915 członków, do których wysłano 1800 listów poleconych. Z prowadzonych działań wyłączeni zostali ci członkowie, którzy zmarli
(o których wiedzieliśmy), mieli nieuregulowane
składki oraz niepotwierdzone dane teleadresowe.
Statystyka dotycząca wysłanej korespondencji
przedstawia się następująco:





Wysłano 1800 listów,
Doręczono (potwierdzony odbiór) 1454,
Nie doręczono - 316,
Brak informacji z poczty w odniesieniu do
30 listów.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt,
iż Stowarzyszenie musiało ponieść koszty związane z przeprowadzoną weryfikacją m.in. zgodnie
z wymogami do każdego członka powinien być
wysłany list polecony. Aktualnie, na podstawie
zwrotnych informacji oraz ilości wniesionych
składek członkowskich stan członków naszego
Stowarzyszenia wynosi 924 członków.
Prowadzona weryfikacja dotyczyła również
alokacji naszych członków. Na podstawie danych,
w oparciu o które pracował ostatni Krajowy
Zjazd, można stwierdzić, że Stowarzyszenie miało
swoje jednostki terenowe nieomal we wszystkich
rejonach Polski oraz kilku członków poza granicami. Jednak po dokonaniu analizy stwierdzono,
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że w dużej mierze przyrost ilości członków
nastąpił w okresie bezpośrednio poprzedzającym ostatni Krajowy Zjazd Delegatów SPWiR.
Niechlubnym przykładem jest Oddział Rejonowy w Kowarach, którego działalność ograniczyła się jedynie do aktywnego uczestnictwa
delegatów w Krajowym Zjeździe. Podczas
wyborów p. Przemysław Łągiewka został
członkiem Krajowej Rady SPWiR, w spotkaniach której ani razu nie uczestniczył. Ponadto,
w odpowiedzi na listy wysłane do Członków
tamtejszego Oddziału albo nie uzyskano jakichkolwiek odpowiedzi, a w przypadku kilkunastu osób otrzymano informacje, że człon-

kowstwo w Stowarzyszeniu nastąpiło bez ich
wiedzy i zgody.
Przeprowadzona weryfikacja pozwoliła nam
również na dokonanie alokacji naszych członków.
Z przykrością stwierdzamy, że w wielu miejscach
działalność naszego Stowarzyszenia zanikła np.
w Gdańsku, czy też Szczecinie.
Podsumowując wyniki przeprowadzonej weryfikacji, na posiedzeniu Krajowej Rady w dniu
11.05.2015 roku Prezydium Krajowej Rady wniosło o dokonanie zmian w strukturze Stowarzyszenia (zmiana statusu niektórych jednostek terenowych lub ich likwidacja np. wspomniany Oddział Rejonowy w Kowarach, który powstał bezpośrednio przed poprzednimi wyborami).

Działania na rzecz zwiększenia liczebności
naszego Stowarzyszenia oraz uporządkowanie
jego struktury organizacyjnej stanowić będą
dla władz następnej kadencji poważne wyzwanie. Ogromną rolę do spełnienia mają tutaj
nasi obecni członkowie, którzy powinni stać
się naszymi ambasadorami oraz sami stać się
beneficjentami przywilejów wynikających
z przynależności do Stowarzyszenia. Zachęcamy z tego miejsca do aktywnego korzystania
z informacji dostępnych na naszej stornie internetowej (uruchomionej podczas tej kadencji)
oraz możliwości zaprezentowania siebie, swojego dorobku, jednostki naukowej lub firmy na
łamach naszego czasopisma.

Przeprowadzona weryfikacja ujawniła, oprócz
ww. aspektów, jeszcze jeden poważny problem
związany z koniecznością dokonania szeregu
zmian w statucie naszego Stowarzyszenia. Jak
pokazały doświadczenia związane z przeprowadzonymi wyborami delegatów, zarówno na VI jak
i na VII Krajowy Zjazd należy rozwiązać szereg
istotnych problemów dotyczących m.in. wyborów, czy dostosowaniem zapisów statutu do nowelizowanej ustawy Stowarzyszenia.
Opracował: mgr inż. Piotr Michniowski
Częstochowa 15.09.2015
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SKŁAD ZESPOŁU:
mgr inż. Kazimierz Okraszewski – kierownik
dr inż. Bogdan Bogdański – członek
mgr inż. Jan Kawiński – członek
student Paweł Sztuk – członek
___________________________________________________________________
NAUKA, TECHNIKA i RZEMIOSŁO KLUCZEM DO INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Ministerstwo Gospodarki Konferencja Warszawa, 9.12.2013 roku
___________________________________________________________________
MŁODZI WYNALAZCY W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

Najmłodszą wynalazczynią okazała się
Katarzyna Chrapko, która jest uczennicą 2 klasy Gimnazjum Nr 1, w Nisku. Od kilku lat
pasjonuje się medycyną. Jak sama opowiedziała, zdobywanie gruntownej wiedzy na temat
budowy i funkcjonowania organów, z których
zbudowany jest człowiek było impulsem do
poszukiwania niekonwencjonalnych metod
diagnostycznych, a następnie bezinwazyjnego
leczenia opartego na wykorzystaniu infradźwięków.

W gmachu Urzędu Patentowego RP
w Warszawie odbyło się już kolejne spotkanie
z młodymi wynalazcami w ramach akcji
Dziewczyny na Politechniki. W tym roku - pod
hasłem: ”ZOSTAŃ WYNALAZCĄ 2015„.
Na spotkanie to zaproszono uczniów
z kilku szkół warszawskich, z gimnazjów
w czwartek 12 marca i z liceów w piątek 13
marca. Organizatorami tej akcji są UP RP, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY.
Podczas spotkań dr Piotr Zakrzewski
z UP RP przedstawił prezentację pt.:„Twój
świat własności intelektualnej”.
Uczniowie z warszawskich gimnazjów
i liceów mieli możliwość zapoznania się
z twórczością techniczną (od pomysłu i opracowania projektu, aż do jego realizacji), w wykonaniu swoich rówieśników.
W gronie młodych wynalazców, którzy
zaprezentowali swoje osiągnięcia wynalazcze
znaleźli się: Joanna Jurek, Katarzyna Chrapko,
Bartosz Ambrożkiewicz, Karol Kowalczuk,
Bartłomiej Stańczyk.

Katarzyna Chrapko prezentuje swój wynalazek

W 2014 roku za swoje rozwiązanie wynalazcze Katarzyna Chrapko otrzymała złoty
medal na Światowej Wystawie Innowacji
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Technicznych w Brukseli, oraz Dyplom Uznania wraz ze Statuetką od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Z uwagi na wysoki poziom rozwiązań
innowacyjnych prof. nadzw. dr hab. Marcin
Nabiałek, z ramienia SPWiR, wręczył młodym
wynalazcom zaproszenia do wzięcia udziału
w International Warsaw Innowation Show
2015.
Wszystkim
młodym
wynalazcom,
uczestnikom spotkania w UP RP, należą się
słowa najwyższego uznania za ich osiągnięcia
oraz podziękowania za pokazanie, swoim

przykładem, nowoczesnej drogi rozwoju dla
ludzi młodych, jako alternatywy dla negatywnych postaw. Dzięki takim akcjom, które promują twórczość techniczną, można powiedzieć, że nadszedł czas na młodych innowatorów.
Opracował mgr inż. Kazimierz Okraszewski,
kierownik zespołu ds. młodzieży w SPWiR, inicjator ogólnopolskiego konkursu Młody Innowator 13.06.2015 roku.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
O TYTUŁ MŁODEGO INNOWATORA
Roboczy tytuł konkursu brzmi:
„Mamy pomysł na produkt przyszłości”.

Szanowni Nauczyciele, zapewne pragniecie rozwijać potencjał twórczy i kształtować
postawy innowacyjne Waszych uczniów, dlatego zapraszamy do uczestnictwa Waszej Szkoły
w konkursie, którego organizatorem jest FSNT-NOT.
Drodzy Uczniowie, w nowym roku szkolnym zapraszamy Was do wzięcia udziału w kolejnej
edycji konkursu. Doceniamy to, że macie głowy pełne oryginalnych pomysłów. Naszym zdaniem
istnieje pilna potrzeba ich urzeczywistnienia – abyście mogli się nimi pochwalić, na przykład
przedstawiając pomysły na przedmioty ułatwiające codzienne życie lub na rozwiązania techniczne
zwiększające bezpieczeństwo.

Informacje dotyczące aktualnego regulaminu, kontaktu oraz relacje z poprzednich edycji
KONKURSU są zamieszczone na stronie internetowej FSNT NOT
www.not.org.pl
___________________________________________________________________________
”Jak zostać pozytywnie nakręconym innowatorem?”
W roku szkolnym 2007/2008 po raz pierwszy w polskiej szkole (w klasach 4-6 w szkole podstawowej i gimnazjum) został zorganizowany konkurs o tytuł „Młodego Innowatora”. W ramach
konkursu (zaleca się, aby było to były zespoły uczniowskie) uczniowie opracowują i wykonują, projekty pod hasłem „Mamy pomysł na produkt przyszłości”.
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W szkole organizatorami tego konkursu mogą być nauczyciele różnych przedmiotów, niekoniecznie tzw. ścisłych, którzy swoje lekcje prowadzą w sposób niekonwencjonalny, to znaczy, że
przez nauczycieli twórczych.
Celem konkursu jest:
- po pierwsze: przybliżenie zagadnień innowacyjności, pokazanie młodym ludziom, którzy profesjonalnie nie są związani z techniką, na czym polega rozwiązywanie problemów technicznych (od pomysłu do realizacji);
- po drugie: przełamanie barier myślowych w środowisku szkolnym, a także poza nim, że wymyślanie i tworzenie innowacji nie jest tylko przypisane ludziom posiadającym wyższe wykształcenie
techniczne o dużym doświadczeniu życiowym i zawodowym.
Czas pokazać, że to właśnie ludzie młodzi ze swoim świeżym spojrzeniem oraz bujną wyobraźnią są predysponowani to tego, aby, brać udział w konkursach dotyczących tworzenie innowacji. W edukacji dzieci i młodzieży trzeba więcej czasu poświęcać na twórczość techniczną,
zwrócić szczególną uwagę na następujące sprawy:
1. Istota działalności innowacyjnej. (Umiejętność poszukiwania pomysłów do rozwiązywania, wyczulenie na potrzeby nie tylko swoje, ale i innych). Co należy rozumieć pod pojęciem innowacji?
2. Opisywanie i prezentowanie innowacji oraz zgłaszanie do konkursów;
3. Źródła powstawania innowacji. Skąd czerpać pomysły do tworzenia innowacji?
4. Przykłady innowacji młodzieżowych prezentowanych na różnego rodzaju targach i wystawach
(Tokio 2004: wystawa prac dzieci w wieku od lat 6 i młodzieży do lat 19 nadesłanych z ok. 40 krajów
z całego świata);
5. Charakterystyka twórczości technicznej, że szczególnym uwzględnieniem pracy zespołowej – grupowej. Zespól innowatorów składający się z np. 3 uczniów (uczeń A. - ma pomysł, uczeń B. - umie go
wykonać, uczeń C.- potrafi zastosować i zaprezentować, na forum publicznym. Ważne jest, że zespół
uczniowski bierze udział w burzy mózgów na każdym etapie powstawania produktu. Od pomysłu
do realizacji, stwierdza się tu podobieństwo do tworzenia utworu np. piosenki-utworu muzycznego),
w którym udział biorą autor tekstu, kompozytor, aranżer oraz wykonawca utworu - piosenkarz. To
tylko nieliczni z twórców są tak wszechstronni, że sami się podejmują stworzenia całości utworu
i osiągają sukces.
6. Ideą konkursu, jest pokazanie interdyscyplinarnego charakteru techniki i innowacji. Z innowacjami technicznymi praktyczne mamy do czynienia na każdym kroku, w gospodarstwie domowym
w szkole, czy w osiedlu mieszkaniowym. W szkole np. na lekcjach historii mówi się o rozwoju narzędzi pracy, o rewolucji naukowo technicznej, która miała wpływ na rozwój cywilizacyjny społeczeństw; a na lekcjach geografii omawia się np. położenie, lądów, mórz, oceanów wyznaczone przy
pomocy różnych środków technicznych, jak np. kompas, aparatura do wykonywania zdjęć, lotni-
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czych, satelitarnych, itd. Impulsem do tworzenia innowacji w szkole z powodzeniem mogą być lekcje
fizyki, chemii, prowadzone w sposób interaktywny (w przeprowadzeniu ćwiczenia, w badaniach
laboratoryjnych w podobnym stopniu biorą udział nauczyciel jak i uczniowie), prezentacja zjawisk
i pewnych praw przyrodniczych, w kontekście zastosowania w konkretnych urządzeniach technicznych. Zachęcanie uczniów do wykonywania różnego rodzaju sprzętu dydaktycznego przy pomocy,
którego w przystępny i atrakcyjny sposób, będą oni mieli możliwość pogłębiania swojej wiedzy.

Nie cel uświęca środki
7. Wyjaśnienie tytułu „Pozytywnie nakręcony innowator”, na każdym etapie tworzenia nowego produktu (lub jego modernizacji) młody innowator musi mieć na uwadze dobro nie tylko swoje, ale i innych, jego praca nie może przynosić szkody innym.
8. Żeby być innowatorem trzeba być cierpliwym, wytrwałym, dążącym do możliwie najlepszego
rozwiązania w danej chwili, danym czasie, i danym miejscu, przy posiadaniu takich a nie innych
środków. Ideałem jest uzyskanie czegoś z niczego. Interesującym obszarem aktywności innowacyjnej
uczniów może być pomysłowość i zaradność uczniów w zakresie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce np. w obszarze zastosowania materiałów odpadowych lub
wykonania według własnego pomysłu pomocy dydaktycznej dla uczniów .
Akcja promująca konkurs w szkole
9. Zaleca się, aby w promowaniu konkursu brali aktywny udział uczniowie o zamiłowaniu; plastycznym, fotograficznym, technicznym, literackim, satyrycznym. Akcja ta poza spełnieniem wymogów
formalnych tj. podaniem regulaminu do wiadomości społeczności szkolnej powinna mieć charakter
innowacyjny. Plakaty, hasła reklamowe powinny przyciągać uwagę zainteresowanych konkursem
swoją ciekawą formą, zawierać ciekawe ilustracje aby przyciągały uwagę. Informacje o konkursie
mogą być zamieszczane w szkolnej gazetce, radio, telewizji itd.
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Młody Innowator w Kancelarii Prezydenta RP
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Młodzi innowatorzy w towarzystwie mgra Stanisława Szczepaniaka wybitnego chemika innowatora przedsiębiorcy z Kielc na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków – IWIS
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INNOWACYJNA TECHNIKA - PROGRAMY ZAJĘĆ TECHNICZNYCH
DLA GIMNAZJÓW
Autorzy materiałów- obudowy do osi tematycznej „KONSTRUKCJE”:
- mgr inż. Ewa Dmowska nauczycielka zajęć technicznych i informatyki w Gimnazjum Nr 92
w Warszawie,
- mgr inż. Kazimierz Okraszewski specjalista technolog budowy maszyn, były nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Mechanicznym,
- nauczyciel zajęć technicznych w Gimnazjum Nr 93 w Warszawie,
- mgr Anna Zając nauczycielka chemii i zajęć technicznych w Gimnazjum nr 133 w Warszawie,
- mgr inż. Ewa Błędowska-Kempińska nauczycielka zajęć technicznych i informatyki w Gimnazjum Nr 1 w Piastowie.
Obudowa programu INNOWACYJNA TECHNIKA
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Oś tematyczna „KONSTRUKCJE” obejmuje dwa moduły tematyczne:
Projektowanie techniczne
- Wprowadzenie do przedmiotu zajęcia techniczne;
- Projektowanie logo i wykonanie znaku graficznego w technice komputerowej;
- Człowiek, przyroda, technika – czym jest technika i jej wpływ na rozwój cywilizacji;
- Wynalazki zmieniają świat;
- Twórczość techniczna – od pomysłu do przemysłu;
- Czym zajmuje się normalizacja?
- Rysunek techniczny – językiem techników;
- Materiały konstrukcyjne – ich właściwości zastosowanie;
- Konstrukcje mechaniczne;
- Możemy stworzyć coś sami – innowacje uczniowskie.
Techniki wytwarzania
- Rodzaje produkcji – techniki wytwarzania;
- Historia technik wytwarzania;
- Organizacja stanowiska pracy, nie tylko w zakładzie pracy;
- Uniwersalny zestaw narzędziowy – zastosowanie, bezpieczne korzystanie;
- Techniki łączenia trwałego i rozłącznego części zespołów;
- Montaż modeli urządzeń mechanicznych;
- Realizacja projektów uczniowskich;
- Tradycja i nowoczesność w technice;
- Jak zdobyć wykształcenie techniczne?
- Nowe zawody w technice;
- Instytucje wspierające działalność techniczną i innowacyjną.
Program zakłada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego i zajęć technicznych III-go etapu edukacji;
Zespołowy system pracy uczniów;
Stosowanie sprzętu komputerowego i technologii informacyjnej;
Korelacyjny charakter z innymi dyscyplinami;
Możliwość przystosowania programu do realizacji w każdej szkole;
Różnorodność metod i form pracy, w tym aktywizujących;
Zaspokojenie oczekiwań uczniów i ich rodziców, jakie powinna spełniać współczesna
szkoła;
Przygotowanie młodego człowieka do życia w cywilizacji technicznej;
Propagowanie wiedzy technicznej w środowisku.
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Innowacyjność programu to:
•
•
•
•
•
•

Kształtowanie postaw innowacyjnych wśród młodzieży;
Rozwijanie kreatywności i wyobraźni technicznej;
Krzewienie twórczego myślenia;
Wdrażanie do współdziałania w zespole;
Nowatorskie rozwiązania programowe (treści, wykorzystanie technologii informacyjnej), aktywizujące metody pracy;
Pomoc w wyborze drogi zawodowej.

Loga zespołów uczniowskich biorących udział w projekcie. Ekspozycja projektów graficznych na forum Gimnazjum
Nr 92 w Warszawie
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____________________________________________________________________________
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W Gimnazjum nr 1 w Piastowie podsumowanie klasowego konkursu na najlepszy projekt uczniowski. Wyróżniony
projekt na Słownik Terminów Technicznych opracowany przez zespół młodych innowatorów pod nazwą TechZone

Czas na młodych innowatorów
W ramach zajęć według programu Innowacyjna Technika uczniowie odkrywają a następnie rozwijają potencjał intelektualny; są inspirowani do twórczości technicznej, która wymaga podejścia interdyscyplinarnego i pracy zespołowej; zajęcia te dają możliwość praktycznego wykazania się zdobytą wiedzą oraz lepsze poznanie roli człowieka w świecie współczesnej
techniki (nie tylko korzyści ale i zagrożenia). W realizacji zajęć są wykorzystywane pomoce
dydaktyczne (zeszyty tematyczne z ćwiczeniami dla uczniów, przewodniki metodyczne dla nauczyciela, uposażenia do ćwiczeń, programy komputerowe).
W programie przyjęto założenie, że absolwent gimnazjum powinien być nie tylko odbiorcą - użytkownikiem dóbr materialnych, ale również posiadać wstępne przygotowanie do
tego, aby stać się współtwórcą produktów w innowacyjnej gospodarce rynkowej.
Podczas zajęć uczniowie zajmują się projektowaniem logo i wykonywaniem znaku graficznego w technice komputerowej, dowiadują się czym jest technika i jaki jest wpływ techniki
(wynalazków) na rozwój cywilizacji, jak wynalazki zmieniają świat, jakie znaczenie ma normalizacja, jak posługiwać się rysunkiem technicznym, poznają materiały konstrukcyjne, zasady
konstrukcji mechanicznych i budowlanych, techniki wytwarzania i ich historię, organizację
stanowiska pracy oraz tworzą własne innowacyjne projekty, budują prototypy prostych urządzeń lub ich zespołów, dzięki czemu mają możliwość poznania złożoność świata techniki.
Efektem przeprowadzenia ww. zajęć powinno być stworzenie w szkole sprzyjającej atmosfery do kreowania innowacyjnych postaw uczniów (jako alternatywy do negatywnych zachowań) i do powoływania Szkolnych Kół Młodego Innowatora działających pod hasłem
„Mamy pomysł na produkt przyszłości”.
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Program ten ma bardzo ważny cel wychowawczy:
wychowywanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez integrację społeczną, zwłaszcza ludzi
młodych, wokół realizacji wspólnych zadań dla osiągnięcia wspólnego dobra.
Specyfika twórczości technicznej (etapy prowadzące od pomysłu do przemysłu - projektowanie, organizowanie, wykonywanie, prezentowanie, wdrażanie, recykling i ochronę środowiska itp.) w szczególny sposób sprzyja tej integracji i jak żaden inny rodzaj twórczości uczy
współdziałania w zespole, tak potrzebnego w pracy zawodowej.
Istnieje pilna potrzeba rozwijania potencjału intelektualnego i rozbudzania u uczniów
wyobraźni technicznej, a w szczególności konieczności zainteresowania dzieci i młodzieży
wymyślaniem różnych ulepszeń i wykonywaniem innowacji.
Niezwykle ważne jest wyrobienie przekonania, że w nowoczesnym społeczeństwie XXI
wieku zainteresowanie zagadnieniami ulepszania, racjonalizacji, innowacji, powinno być powszechne, powinni się tym zajmować niemal wszyscy ludzie niezależnie od płci i wieku, posiadanego poziomu wykształcenia oraz typu ukończonej szkoły (ogólnokształcąca, techniczna).
Do realizacji tych celów są potrzebni twórczy nauczyciele, rozumiejący zjawiska zachodzące we współczesnym świecie.
_______________________________________________________________________________________
Mgr inż. KAZIMIERZ OKRASZEWSKI specjalista technolog budowy maszyn w Zakładach
Mechanicznych „URSUS”, były nauczyciel przedmiotów technicznych w Technikum Mechanicznym w Warszawie, Koordynator programu „Innowacyjna Technika - programy zajęć technicznych
dla gimnazjów”. Inicjator Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator”, Kierownik Zespołu ds.
Młodzieży w Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Autor i współautor kilkunastu podręczników dla uczniów gimnazjum i technikum oraz poradników dla nauczycieli (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA). Członek prezydium KN-T Doskonalenia FSNT NOT.
_______________________________________________________________________________________
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