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      Zależność pomiędzy 
życzliwymi kontaktami mię-
dzyludzkimi a klinicznie 

diagnozowanymi zaburze-

niami zdrowia psychicznego 

sprawdzili naukowcy z Uni-

wersytetu Jagiellońskiego i 
Akademii Leona Koźmiń-
skiego. Serdeczne codzienne 

kontakty w pracy i w rodzi-

nie o 27 proc. redukują nie-
bezpieczeństwo wpadnięcia 
w depresję; samotność pod-
nosi to ryzyko o ponad 30 

proc. – ustalili naukowcy na 

podstawie dokumentacji 

medycznej osób zatrudnio-
nych. 

      Samotność może być 
powodem depresji 

 
      Badanych pytano m.in., czy 

zgadzają się ze zdaniami: 
„ludzie wokół ufają mi”, „ludzie 
wokół ufają sobie i szanują się 
nawzajem” oraz „czuję więź ze 
społecznością wokół mnie”. U 
osób, które odpowiedziały 
twierdząco, stwierdzono obniżo-
ne ryzyko klinicznej diagnozy 

depresji. 

     „Zadowolenie z przyjaźni i 

dobrych relacji z innymi, a także 
satysfakcjonujące kontakty z 
osobami, które można poprosić 
o pomoc, zmniejszały ryzyko 
zarówno zdiagnozowanej depre-
sji, jak i stanów lękowych” – 

wyjaśniła dr hab. Dorota Wę-
ziak-Białowolska z UJ, pierwsza 
autorka publikacji cytowana w 

materiale prasowym. 

     Z badania wynika zatem, że 
jakość więzi społecznych wpły-
wa na to, czy ludzie zapadają na 
depresję lub czy mają stany lę-
kowe. Zdaniem dr. hab. Piotra 

Białowolskiego z ALK, który 
zajmował się w projekcie anali-
zą danych i interpretacją wyni-
ków, poczucie samotności po-
winno być postrzegane, jako 
czynnik ryzyka zaburzeń psy-
chicznych. 

Warto rozwijać relacje 

w pracy 
      „Nasze badanie pokazuje 
znaczenie więzi społecznych dla 
zdrowia psychicznego, należy 
zakładać, że w znacznej mierze 
tworzonych w miejscu pracy. 

Tam ludzie często mogą być 
zniechęcani do rozwijania rela-
cji, bo pracodawca może oba-
wiać się spadku efektywności 
pracy” – akcentuje naukowiec z 

ALK. 

      Dodaje, że więzi społeczne 
mogą ograniczać ryzyko zacho-
rowania na depresję oraz poja-
wiania się stanów lękowych. 
Wnioski z analizy dokumentacji 

medycznej precyzyjnie określają 
zależność pomiędzy serdeczny-
mi kontaktami a klinicznie dia-

gnozowanymi zaburzeniami 

zdrowia psychicznego. 

Poprawa relacji z otoczeniem 

zmniejsza ryzyko depresji o 27 

proc. W przypadku lęku dobre 
kontakty ze znajomymi w pracy 

czy w domu z rodziną ograni-
czają prawdopodobieństwo pro-
blemów psychicznych o 18 
proc. Natomiast wśród osób, 
które uważają, że jest ktoś, kto 
je rozumie, ryzyko zdiagnozo-

wania depresji spada o 17 proc. 

W kontekście lęku wskaźnik 
wynosi tutaj 12 proc. Z drugiej 

strony, osamotnienie zwiększa 
niebezpieczeństwo depresji o 32 
proc. oraz lęku o 21 proc. 

Kluczowe zrozumienie 

otoczenia 
      Naukowcy analizowali po-

szczególne składowe więzi spo-
łecznych – takie jak satysfakcja 

z relacji, zrozumienie czy czę-
stotliwość poczucia osamotnie-
nia. Okazało się, że te składowe, 
które mają odniesienie do relacji 

Ciąg dalszy ze s.1 

Dobre relacje z ludźmi 
zmniejszają ryzyko depresji 
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osobistych, są ściśle związane 
zarówno z ryzykiem depresji, 
jak i wystąpienia stanów lęko-
wych. Składowe związane z 
więziami społecznymi na pozio-
mie wspólnoty, mają wpływ 
jedynie na ryzyko depresji. 

      Dr hab. Dorota Węziak-

Białowolska i dr hab. Piotr Bia-
łowolski, polscy badacze pracu-
jący równocześnie na Uniwersy-
tecie Harvarda, bazowali na da-

nych pochodzących z dokumen-
tacji medycznej ponad 1200 pra-

cowników jednej z firm w Sta-
nach Zjednoczonych. Zespół 
współtworzyli analitycy, biosta-
tystycy, eksperci od zdrowia 

publicznego, psychologowie i 

socjologowie. 

      Artykuł pt. “Prospective As-
sociations Between Social Con-

nectedness and Mental Health. 

Evidence From a Longitudinal 

Survey and Health Insurance 

Claims Data” został opub-
likowany w International Jour-

nal of Public Health. 

 

PAP – Nauka w Polsce 

 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

dr hab. Dorota Węziak-Białowolska 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Innowacje inżynierskie dla 
bardziej prężnego świata – 

pod takim hasłem  obchodzo-

ny będzie w tym roku Świato-
wy Dzień Inżynierii Zrówno-
ważonego Rozwoju, określany 
częściej jako Światowy Dzień 
Inżyniera.  Uchwalono go pod 

koniec 2019 roku podczas 

światowego kongresu World 
Federation of Engineering Or-

ganizations (WFEO) w Melbo-

urne, zorganizowanego wspól-
nie z UNESCO, które od 4 lat 
patronuje temu wydarzeniu.   

      Centralne uroczystości 
święta poświęconego twórcom 
techniki odbędą się w Paryżu 
4 marca, a krajowe 3 marca w 

Warszawskim Domu Techni-

ka NOT od godziny 11.00. 

Głównym organizatorem i pa-
tronem wydarzenia jest Fede-

racja Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT. Uroczy-

stość będzie połączone z pod-
sumowaniem XXIX edycji ple-

biscytu Przeglądu Techniczne-
go o tytuł Złotego Inżyniera. 
      Ranga tego tytułu w środo-
wisku technicznym, który pro-
muje wybitnych twórców tech-
niki,  jest bardzo duża, dlatego 
połączyliśmy tę uroczystość z 

obchodami Światowego Dnia 
Inżyniera – informuje Ewa 

Mańkiewicz-Cudny pre-

zes  Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. – 

Dzięki temu, wzmacniamy do-
datkowo przekaz kierowany do 

społeczeństwa o dokonaniach 
grupy zawodowej, która odgry-
wa kluczową rolę w rozwoju 
cywilizacyjnym. Decyduje o 

postępie technologicznym, spo-
łecznym i gospodarczym 
we  wszystkich dziedzinach. 

Współczesny świat potrzebuje 
coraz bardziej nowoczesnej my-

śli inżynieryjnej z uwzględnie-
niem zasad zrównoważonego 
rozwoju dążąc do poprawy stan-
dardu życia, zdrowia mieszkań-
ców i bezpieczeństwa narodo-
wego i ekologicznego. 

      Motto tegorocznych obcho-

dów Światowego Dnia Inżyniera 
– Innowacje inżynierskie dla 

bardziej prężnego świata, do-
skonale wpisuje się w te działa-
nia. Ten prężny świat w naszym 
rozumieniu ma dobrze służyć 
ludzkości i planecie, zapewnia-
jąc nam bezpieczeństwo oraz 
rozwiązywanie najważniejszych 
problemów lokalnych i global-
nych dla dobra wspólnego, do-
daje prezes Federacji. (JC) 

 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

3 marca – święto inżynierów w 
Warszawskim Domu Technika 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Huawei CBG Polska wpro-

wadza na krajowy rynek naj-

nowsze dokanałowe słuchawki 
bezprzewodowe – HUAWEI 

FreeBuds 5i. Ten model czer-

pie ze swojego poprzednika, 

jednocześnie oferując szereg 
zmian, na których skorzysta 
każdy ich użytkownik. Słu-

chawki HUAWEI FreeBuds 5i 

otrzymały certyfikat jakości 
dźwięku Hi-Res, co wyróżnia 
je na tle innych modeli w po-

dobnej cenie, a ponadto oferu-

ją zwiększony komfort nosze-
nia, ulepszoną redukcją szu-
mów do 42 dB i długi czas 
pracy na jednym ładowaniu. 
      Certyfikat Hi-Res jest dowo-

dem na zgodność z technologią 
przesyłania dźwięku o wysokiej 
rozdzielczości, w standardzie Hi

-Res Audio Wireless. Słuchawki 
HUAWEI FreeBuds 5i charak-

teryzuje szerokie pasmo przeno-

szenia, które jest szczególnie 
zauważalne przy wykorzystaniu 
źródeł dźwięku w jakości HD. 
Korektor pozwala 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Nowa odsłona słuchawek 
bezprzewodowych 
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na dopasowanie dźwięku tak, by 
wydobyć głębię ulubionych 
utworów z różnych gatunków 
muzycznych. Za doskonałą wy-
dajność odpowiadają dynamicz-
ne przetworniki o średnicy 
10 mm, współpracujące 
z membraną wykonaną z kom-
pozytu polimerowego. Zestaw 

ten pozwala na uzyskanie lep-

szego dźwięku zarówno w ni-
skich, średnich, jak i wysokich 
częstotliwościach pasma. 

Dwukrotnie lepsza redukcja 

szumów 
      Użytkownicy słuchawek 
HUAWEI FreeBuds 5i mogą 
wybrać jeden z wielu trybów 
redukcji szumów (ANC), któ-
rych zwiększona skuteczność 
sięga aż 42 dB i jest dwukrotnie 

wyższa niż w poprzednim mo-

delu. Jej poziom można dopaso-
wać zgodnie z własnymi prefe-
rencjami biorąc pod uwagę wa-
runki otoczenia, wybierając tryb 
najwyższy, ogólny 
lub komfortowy. Co więcej, sys-
tem wykorzystujący algorytmy 
sieci neuronowych odróżnia 
głos użytkownika od dźwięków 
otoczenia, wykorzystując sygnał 
z mikrofonu wewnętrznego, co 
pozwoli usłyszeć zauważalną 
poprawę czystości głosu pod-
czas rozmów. 

Długotrwała bateria i pojem-
niejsze etui ładujące 

      HUAWEI FreeBuds 5i ofe-

rują bardzo wysoką żywotność 
baterii, odpowiadając na potrze-
by najbardziej wymagających 
użytkowników. Bateria o pojem-
ności 55 mAh wystarcza na 6 h 

odtwarzania muzyki przy włą-
czonej redukcji szumów lub na 
7,5 h przy wyłączonym ANC, 
na jednym ładowaniu. W połą-
czeniu z większym i pojemniej-
szym niż dotychczas etui ładują-
cym, słuchawki mogą odtwarzać 
muzykę aż przez 28 h (ANC 

wyłączone) lub 18,5 h (ANC 

włączone). Zaledwie 15 minut 

ładowania pozwala na 4 h słu-
chania muzyki. Same słuchawki 
ładują się do pełna w ok. 60 mi-

nut, a etui – w niespełna 2 h. 

Łączność uniwersalna 
      HUAWEI FreeBuds 5i 

umożliwiają połączenie poprzez 
Bluetooth jednocześnie z dwo-
ma urządzeniami, takimi jak 
telewizor, komputer, tablet czy 

telefon. Wystarczy dwukrotne 

stuknięcie w słuchawkę, 
by odebrać przychodzące na 
telefon połączenie, nawet, jeśli 
źródłem dźwięku w danym mo-
mencie będzie np. komputer. 
Centrum łączności stanowi apli-
kacja AI Life, która pozwala 

zarządzać połączonymi ze słu-
chawkami urządzeniami i mo-
mentalnie przełączać aktualne 
źródło dźwięku. Korzystając z 
aplikacji wystarczy otworzyć 
etui ładujące, a słuchawki bły-
skawicznie sparują się 
z pobliskim urządzeniem. 

Styl i wygoda 
      HUAWEI FreeBuds 5i do-

stępne są w kolorach niebieskim 
i czarnym, z etui z charaktery-

styczną matową teksturą, a także 
w połyskującej bieli. Dzięki 
stopniowi ochrony IP54 pozwa-

lają cieszyć się ulubionymi 
utworami podczas codziennych 

wyzwań, niezależnie od pogody. 
Słuchawki są krótsze, a przy 
tym o 11% lżejsze od swoich 

poprzedników. Można nimi in-
tuicyjnie sterować przy pomocy 
dotyku i gestów, które można 
łatwo dopasować. Miękkie sili-
konowe wkładki douszne w 
trzech rozmiarach zapewniają 
optymalne dopasowanie i kom-

fort użytkowania, a lekkie etui 
ładujące zmieści się w każdej 
kieszeni. EZ 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

      Coraz większy jest postęp 
w metodach pomiaru aktyw-

ności mózgu, analizie danych 
neuroobrazowych i elektrofi-

zjologicznych oraz zrozumie-

niu procesów zachodzących w 
mózgu. „Droga do Ludzko-
ści+, czyli transhumanistycz-
nego społeczeństwa bardziej 
rozwiniętych gatunków ludz-

kich, jest pełna niebezpie-
czeństw, ale może wcale nie 
być aż tak długa” – mówi 
prof. dr hab. Włodzisław 
Duch z Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Sto-

sowanej UMK w Toruniu. 
      Obecnie ludzkość znajduje 
się w „nadzwyczajnym momen-
cie rozwoju świata”, na progu 

możliwości „nadludzkiego ulep-
szenia”, kiedy podejmowane są 
próby „sprzęgania sztucznej 
inteligencji z naszymi mózga-
mi” – zauważył prof. Duch z 
Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu podczas wykładu 
„Sztuczna inteligencja, neuro-
technologie i rozwój ludzkości”. 
Naukowiec zadaje też pytanie, 

Ciąg dalszy ze s.1 

Sztuczna inteligencja 

zmienia wszystko 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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czy związana z tym przyszłość 
będzie „przyjemnym snem, czy 
może koszmarem? Czy trans-
ludzkie społeczeństwo jest tuż 
za rogiem?”. 
      Prof. Duch zauważył, że od 
2020 roku ludzie mają do czy-
nienia z tzw. czwartą rewolucją 
przemysłową, która jest efektem 
rozwoju sztucznej inteligencji 

(AI). Chodzi o szybki rozwój 
technologii, przede wszystkim – 

sztucznej inteligencji i robotyki, 

nauk behawioralnych, neuro-

nauk; udoskonalania ludzkich 

możliwości dzięki bioelektroni-
ce, ingerencji w mózg, gene-
tycznych modyfikacji oraz roz-

woju medycyny spersonalizowa-

nej. 

      Na początku badań nad 
sztuczną inteligencją ludzie – 

poprzez tworzenie nowych algo-

rytmów – starali się nauczyć 
maszyny tego, co potrafi czło-
wiek, przypomniał prof. Duch. 
„Ze względu na złożoność pew-
nych problemów nie wszystko 
można jednak opisać algorytma-
mi. Jak na przykład zapisać za 

pomocą algorytmów umiejęt-
ność rozumienia ludzkiej mo-
wy? Ludzie robią to w sposób 
intuicyjny” – zastanawiał się 
naukowiec. Dodał, że w XXI 
wieku naukowcy nie starają się 
już uczyć maszyn tego, co potra-
fi człowiek – wolą tworzyć sys-
temy, które potrafią uczyć się 
same (to uczenie maszynowe, 

ang. machine learning). Pomoc-

ne są tu neurokognitywne tech-
nologie. 

      Identyfikując wzorce w sy-
gnałach mózgowych, mierzo-
nych za pomocą technik elektro-
fizjologicznych (EEG/MEG, 

ECoG) lub neuroobrazowych 

(fMRI, PET), naukowcy odkry-

wają wzorce aktywności mózgu 
reprezentujące myśli, intencje, 
emocje i inne stany psychiczne. 

„To prowadzi do wielu zastoso-
wań, począwszy od obiektyw-
nych metod diagnostycznych w 

psychiatrii, interwencji terapeu-

tycznych z wykorzystaniem 

neuromodulacji, do neurorehabi-

litacji opartej na bezpośredniej 
stymulacji mózgu, połączonej z 

procedurami behawioralnymi” – 

wymieniał prof. Duch. 
„Jesteśmy u progu realizacji 
marzenia, którym jest optymali-
zacja procesów mózgowych” – 

uznał. Jak dodał, na rynku są już 
dostępne aplikacje wspomagają-
ce leczenie padaczki, depresji, 

uzależnień i innych zaburzeń 
psychicznych. Osoby cierpiące 
na chorobę Parkinsona lub zabu-
rzenia kompulsywno-obsesyjne, 

które mają wszczepione stymu-
latory w mózgu, mogą regulo-
wać swoje zachowanie za pomo-
cą zewnętrznego kontrolera. Są 
też nieinwazyjne rozwiązania do 
monitorowania procesów w mó-
zgu: elektroencefalografia, czy 

elektrokortykografia, czyli mi-

kroelektrody – które wyłapują z 
mózgu sygnały, analizowane 
później przez sztuczną inteligen-
cję. Ostatecznie zostają one 
przetłumaczone na decyzje, in-
tencje, dźwięki i obrazy. 
      Natomiast interfejsy mózg-

komputer (BCI) – które już ist-
nieją, pozwalają na bezpośred-
nie sprzężenie mózgu z urządze-
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niami elektronicznymi. 

„Wszystkie te osiągnięcia szyb-
ko zmieniają ludzką naturę w 
niespotykany dotąd sposób, two-
rząc nowe sposoby interakcji 
społecznych” – zauważył profe-
sor.  Dodał, że trwają prace nad 
technologiami, które umożliwią 
transfer umiejętności z jednego 
mózgu do drugiego; nad zdeko-
dowaniem snów, a nawet obra-
zów, które ludzie sobie wyobra-
żają. 
Tworzy się również elektronicz-
ne biomarkery, czyli filtry, które 
wychwytują informację, pozwa-
lającą obiektywnie ocenić, czy 
ludzie cierpią na jakieś choroby 
psychiczne, np. schizofrenię, 
ADHD, czy depresję. Natomiast 
w przypadku osób zdrowych 
naukowcy próbują optymalizo-
wać procesy zachodzące w mó-
zgu poprzez neurofeedback. 

      „Ostatnio celem badań jest 
odkodowanie tego, co dzieje się 
w mózgu – i porównanie tych 
wyników z optymalnymi proce-
sami. Następnie próbuje się 
określić, co trzeba zmienić w 
procesach mózgu, żeby je zopty-
malizować” – powiedział prof. 
Duch. Może to w przyszłości 
pomóc ludziom cierpiącym na 
depresję, PTSD, koszmary. Jak 
wyjaśnił profesor, w przypad-
kach osób z tymi problemami 
naukowcy próbują „wykryć, któ-
re obszary mózgu komunikują 
się zbyt intensywnie – i osłabić 
te procesy”. 
      W przypadku osób uzależ-
nionych od narkotyków lub ni-
kotyny zadaniem neurotechnolo-

gii będzie zbadanie, co się dzieje 

w części czołowej i potylicznej – 

i zsynchronizowanie ich proce-

sów, dzięki czemu rzucanie na-
łogu stanie się łatwiejsze. 
      Prof. Duch uważa, że dział 
nauki związany z neurostymula-
cją będzie się mocno rozwijać. 
Już dziś np. chorym na epilepsję 
lekooporną wszczepia się senso-
ry, które „wyczuwają” nadcho-
dzący atak i mogą go zahamo-
wać. Wszczepia się też mikroe-
lektrody, które pomagają pacjen-
tom z depresją czy bólami chro-
nicznymi. „Dopiero uczymy się, 
jak ich używać” – zastrzegł prof. 
Duch. 

      Przypomniał też, że firma 
Elona Muska Neuralink pracuje 

nad technologią „neural lace” (w 
dosłownym tłumaczeniu znaczy 
to „koronka nerwowa”), która 
ma polegać na wszczepianiu sia-
teczki elektrod do ludzkiego mó-
zgu. Mają one pozwolić ludziom 
bezpośrednio odbierać sygnały z 
komputera i wysyłać je do tego 
urządzenia. 
      Sugerując, co może czekać 
ludzkość w przyszłości, prof. 
Duch podkreślił, że sztuczna 
inteligencja zmienia wszystko, w 

tym sposób uprawiania nauki. I 
przypomniał, że obecnie na czele 
badań stoją duże firmy i global-
ne konsorcja. 

      Zdaniem prof. Ducha oparta 

na sztucznej inteligencji automa-

tyzacja doprowadzi do wielkich 

zmian społecznych. Jak podaje 
Word Ekonomic Forum: 85 mi-

lionów miejsc pracy zniknie do 
2025 przez automatyzację, wiele 
zawodów przestanie istnieć. Na-
wet analiza dokumentów praw-

niczych da się zautomatyzować, 
np. używa się już programów do 
analizowania długich kontrak-
tów. 
      Rosnące zrozumienie percep-
cji i języka może doprowadzić 
do autonomii sztucznej inteli-

gencji. „Ewolucja myśli przenie-
sie się do wielowymiarowych 
światów poza naszym zrozumie-
niem. Roboty/systemy sztucznej 

inteligencji szybko będą się od 
siebie uczyć” – prognozuje prof. 

Duch. 

      Jego zdaniem w przyszłości 
„neurokognitywne technologie 
głęboko zmienią również nas 
samych”. „Przechodzimy od ży-
cia zwierzęcego do nowego wir-
tualnego świata, który sami 
kreujemy. Czy to nowy wspania-

ły świat, czy szczęście dla 
wszystkich? Nie stajemy się mą-
drzejsi, ale ta zmiana może na-
dejść szybciej niż nam się wyda-
je!” – zauważa prof. Duch. 
      Wykład prof. Ducha wygło-
szony w grudniu został zorgani-
zowany przez UMK w Toruniu 

w ramach YUFE Academy. 

Akademia YUFE to seria wykła-
dów, warsztatów i zajęć organi-
zowanych przez uczelnie zrze-

szone w jednym z pierwszych 

uniwersytetów europejskich – 

konsorcjum YUFE (Young 

Universities for the Future of 

Europe). 

         PAP – Nauka w Polsce, 

Anna Mikołajczyk-Kłębek 
 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

Humor 
 

     Młoda nauczycielka poszła 
przeprowadzić pierwszą lekcję z 
języka polskiego w szkole pod-
stawowej. Na wizytację pierw-
szej lekcji poszedł dyrektor 

szkoły i usiadł w ostatniej ławce 
za Jasiem. 

      Nauczycielka napisała na 
tablicy: Ala ma kota. Odwróciła 
się i zapytała: Kto przeczyta, co 
napisałam? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu i 
powiedział: Ale ładna pupa. 

      Nauczycielka speszona od-

powiedziała: Nieprawda. Jasiu, 
bo dostaniesz dwójkę. 
      Zdenerwowany Jasiu siada-

jąc odwrócił się i powiedział: A 
TY jak nie wiesz, to nie podpo-

wiadaj. 
*** 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Konsekwentnie realizowa-

na strategia wzmacnia wiary-

godność, konkurencyjność i 
pozycję spółki Medisensonic w 
branży MedTech.  Wpływa na 
dalszy rozwój firmy i uznanie 
dla jej dokonań. Kreatywne i 
wizjonerskie projekty w 2022 

roku nagrodzone zostały  w 

prestiżowych konkursach. W 
ocenie Roberta Gromady, pre-

zesa  firmy, specjalizującej się 
w unikatowych rozwiązaniach 
do bezinwazyjnej diagnostyki 

medycznej i stomatologicznej 

z wykorzystaniem technik mi-

krofalowych, miniony roku 

był dla MediSensonic wyjątko-
wy. 

      Co w działaniach firmy w 
minionym roku było dla pana 
najważniejsze? 
      Uwiarygodnienie dynamicz-

nie rozwijającej się spółki, która 
zdobyła zaufanie inwestorów 
prywatnych oraz efektywne 

kontynuowanie wszystkich na-

szych projektów. Zostaliśmy 
zauważeni i docenieni na rynku 
MedTech, chociaż  funkcjonuje-

my  dopiero od niedawna. Prze-

staliśmy być anonimowi. W mi-
nionym roku wszystkie nasze 

działania przebiegały niemal 
zgodnie z ustalonym harmono-

gramem, pomimo kryzysu, in-

flacji i wojny za wschodnią gra-
nicą. Zrealizowaliśmy nawet 
więcej projektów niż to było 
zaplanowane. Jednym z takich 

niezwykle ważnych dla nas 
przedsięwzięć był zakup  100 

proc. udziałów w firmie Deven-
tiv, bo dzięki temu wzbogacili-
śmy nasze portfolio o automa-

tyczny skaner do diagnozowania 

jamy ustnej, objęty ochroną pa-
tentową na europejskim i mię-
dzynarodowym rynku m.in. w 

Stanach Zjednoczonych, Chi-

nach i Korei. Wykonanie bada-

nia przy użyciu  tego skanera, 

pozwoli na szybkie i bardzo do-

kładne i powtarzalne obrazowa-
nie zębów i dziąseł. W efekcie 
pracy urządzenia powstanie trój-
wymiarowy model jamy ustnej 

w formie pliku komputerowego, 

niezbędnego do planowania le-
czenia stomatologicznego, a w 

tym leczenia protetycznego, im-

plantologicznego i  ortodontycz-

nego wraz z projektowaniem 

geometrii protez, szablonów 
implantologicznych i aparatów 
ortodontycznych. Jest to świetne 
uzupełnienie naszej oferty sto-
matologicznej, ponieważ w Me-
diSensonic stworzyliśmy urzą-
dzenie do pomiaru i oceny prze-

pływu  krwi w miazdze zębo-
wej, które przechodzi obecnie 
badania kliniczne. 

      Jakie jeszcze zmiany doko-

nały się w działalności spółki 
w 2022 roku? 
      Miniony rok rozpoczął się 
dla nas od rejestracji podwyż-
szonego o kilka milionów zło-
tych kapitału spółki, pochodzą-
cego od prywatnych inwesto-

rów. Korzystając z usług Biura 
Maklerskiego Nawigator już w 
2021 roku zebraliśmy te pienią-
dze ale sąd zarejestrował ten 
kapitał dopiero w 2022 roku. Te 
środki zostały przeznaczone na 
rozwój produktów nad którymi 
pracuje w MediSensonic 40 oso-

bowy zespół wybitnych nau-
kowców i inżynierów, w tym 
informatyków i programistów, a 

także ekspertów medycznych. 
Nowatorskie technologie do 

bezinwazyjnej diagnostyki me-

dycznej i stomatologicznej z 

wykorzystaniem technik mikro-

falowych wyróżniają naszą spół-
kę na rynku MedTech, dlate-
go  zaufali nam prywatni inwe-

storzy. 

      Środków zebranych od 
inwestorów prywatnych wy-
starczy na rozwój przełomo-
wych technologii i produktów 
w firmie? 
      Te pieniądze zapewniają 
nam komfort pracy przez naj-

bliższe miesiące, ale na rozwój 
przełomowych technologii i pro-
duktów do diagnostyki medycz-
nej i stomatologicznej potrzebne 

są dużo większe środki. Sięga-
my po dotacje z NCBR. W 2022 

roku pozyskaliśmy z grantów 20 
mln zł na dwa projekty. Jeden 
na stworzenie glukometru do 

bezinwazyjnego pomiaru pozio-

mu cukru, a drugi na ciśnienio-
mierz do ciągłego obrazowania i 
monitorowania funkcji życio-
wych. Urządzenie to będzie wy-
konane w formie opaski noszo-

nej na ręce z dodatkowym prze-
wodem i elektrodami zakładany-
mi na ramię. Wyzwaniem dla 
konstruktorów jest opracowanie 
miniaturowych sensorów, ener-
gooszczędnej bezprzewodowej, 
strumieniowej transmisji da-

nych, skutecznych algorytmów 
przetwarzania tych informacji z 

ciągłego pomiaru.  Za pośred-
nictwem aplikacji mobilnej ci-

śnieniomierz będzie się łączył z 
bazą danych gromadzonych w 
chmurze, dostępnych dla lekarza 
i osoby korzystającej z urządze-
nia. Drugi produkt jakim jest 

 

Wyjątkowy rok dla spółki 
MediSensonic 
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glukometr do całkowicie bezin-
wazyjnego pomiaru poziomu 

cukru we krwi też będzie roz-
wiązaniem przełomowym z wy-
korzystaniem mikrofalowych 

technik pomiarowych. Nie bę-
dzie używał igieł ani żadnych 
czujników inwazyjnych wkłu-
wanych pod skórę pacjenta. 
Pozostałe nasze produkty, sen-
soryczny materac SOREST z 

funkcją diagnostyczną i tera-
peutyczną  do wykrywania 

groźnego dla życia bezdechu 
sennego, urządzenie stomatolo-
giczne do badania żywotności 
zębów oraz automatyczny ska-
ner do diagnozowania jamy 

ustnej są w fazie badań klinicz-
nych. 

      Kiedy zakończą się te ba-
dania? 
      Każdy z naszych produktów 
przechodzi serię komplekso-
wych badań klinicznych. Jeśli 
chodzi o materac SOREST, któ-
ry jest wyposażony w sensory 
najnowszej generacji i radary 

śledzące ruchy klatki piersio-
wej, monitorujące jakość snu, w 
tym fazy chrapania i bezdechu, 

to jedno badanie kliniczne ma-

my zakończone. Czekamy teraz 
na decyzję  Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (URPL), aby jak 
najszybciej przeprowadzić ko-
lejne. W świetle nowej ustawy, 
która weszła w życie w kwiet-
niu 2022 roku każde badanie 
kliniczne musi być poprzedzone 
zgodą URPL. Poprzednie bada-
nie robiliśmy jeszcze według 
starych przepisów. Niestety, 
teraz się to wszystko trochę 
przeciąga w czasie. Niektóre 
nasze produkty mają zaplano-
wane 3 albo cztery badania kli-

niczne. Najwięcej urządzenie 
do diagnozowania żywotności 
miazgi zębowej. Część tych 
badań jest jeszcze przed nami. 
Martwi nas to, że URPL ma aż 

90 dni na wydanie zgody na 

przeprowadzenie badań klinicz-
nych. Nasze produkty znajdą 
się na rynku dopiero po zakoń-
czeniu tego procesu. Spółce i 
naszym inwestorom bardzo za-

leży, aby stało się to jak naj-
szybciej, ale musimy się stoso-
wać do obowiązujących proce-
dur.  W MediSensonic urucho-

miliśmy już nowy dział odpo-
wiedzialny za komercjalizację 
naszych wyrobów medycznych. 
      W czym jeszcze przeja-

wiała się aktywność spółki w 
2022 roku? 
     Dokonaliśmy kilku zgłoszeń 
patentowych i wniosków o wpis 
do rejestru wzorów użytko-
wych. Założyliśmy też spółkę 
córkę MediSensonic w Cze-
chach, aby się umiędzynarodo-
wić. Będziemy tam mogli wy-
stępować o środki z KPO na 
rozwój naszych produktów. 
Prezentując nasze nowatorskie 
technologie braliśmy udział w 
największych na świecie tar-
gach rehabilitacji i sprzętu za-
pewniającego opiekę medyczną 
RehaCare oraz w międzynaro-
dowych targach Medica, gdzie 

zostaliśmy zauważeni przez 
znaczące firmy spoza Polski. 
Uczestniczymy w takich impre-

zach, żeby nawiązać kontakty 
zarówno z producentami mate-
racy jak i dystrybutorami goto-

wych wyrobów na rynkach eu-
ropejskich. W ubiegłym roku 
podjęliśmy też współpracę nau-
kowo-badawczą z ważnymi dla 
nas partnerami. W kwietniu 

2022 roku zawarliśmy porozu-
mienie z Wojskową Akademią 
Techniczną dotyczące realizacji 
wspólnych badań naukowych, 
głównie w zakresie bioinżynie-
rii oraz bezpieczeństwa i obron-
ności. Umowa przewiduje ko-
mercjalizację wyników badań, 
prowadzenie wzajemnych kon-

sultacji techniczno-

technologicznych, współpracę 

w zakresie doradztwa naukowo-

badawczego, a także kształcenia 
studentów i doktorantów. Mo-
żemy korzystać z laboratoriów 
uczelni, a pracownicy naukowi 

WAT z naszych analizatorów 
technik mikrofalowych o bar-

dzo dużej mocy, które mamy w 
spółce. Takich urządzeń w Pol-
ce jest chyba tylko pięć. Podob-
ną umowę o zaangażowaniu 
Medisensonic podpisaliśmy też 
z Wojskowym Instytutem Me-

dycznym. Ona dotyczy naszego 

udziału w projekcie kardiolo-
gicznym. Podjęliśmy też współ-
pracę w zakresie komercjaliza-
cji wyników badań z Polsko-

Francuską Izbą Gospodarczą 
oraz kolejną, dotyczącą wspie-
rania innowacji w Polską Izbą 
Gospodarczą Zaawansowanych 
Technologii. Zyskujemy no-

wych partnerów w biznesie i 
przyjmujemy od nich komercyj-

ne zlecenia do realizacji, zwią-
zane z naszymi technologiami 

mikrofalowymi. Zespół naszych 
specjalistów opracował dla pod-
miotów zewnętrznych m.in. 
elektroniczną opaskę monitoru-
jącą objawy padaczkowe oraz 
antykomarową koszulkę z za-
stosowaniem technologii mikro-

falowej. Dużo się działo w 2022 
roku w naszej firmie. Sporo 

było tych wydarzeń, w tym 
również bardzo dla nas miłych. 
Otrzymaliśmy 5 nominacji do 
nagród, z czego trzy nam przy-
znano.  

      Za co były te nagrody? 
     Organizatorzy „Polskiej Na-
grody Inteligentnego Rozwoju” 
ogólnopolskiej nagrody gospo-
darczej „Ambasador Innowa-
cyjności”, a także innych kon-
kursów, w których byliśmy no-
minowani i nagradzani, brali 

pod uwagę wkład firmy w roz-
wój innowacji. Liczyło się tak-
że nieszablonowe myślenie, 
pionierskie projekty oraz nowe 

idee i przełomowe rozwiązania, 
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które wyprzedzają światowe 
trendy. Medisensonic spełniał te 
wszystko kryteria, dlatego 

awansowaliśmy do grona laure-
atów. Innowacje produktowe 

MediSensonic powstają w ści-
słej współpracy z branżą me-
dyczną i jednostkami naukowo-

badawczymi. Połączenie nauki 
z otwartością na potrzeby prze-
mysłu, sektora medycznego i 
pacjentów daje gwarancję 
wdrożeń i szansę na wniesienie 
indywidualnego wkładu w po-
stęp medycyny. Te nasze doko-
nania zostały w tych konkur-
sach docenione, ponieważ wy-
nika z nich realna korzyść spo-
łeczna i gospodarcza. Motywuje 
nas to do jeszcze większej ak-
tywności dotyczącej rozwijania 
nowatorskich urządzeń w spół-
ce. 

      Wspomniał pan o przed-
sięwzięciach, które udało się 
zrealizować spółce w minio-
nym roku, a jakie były trud-
ności? 

     O jednej już wspomniałem, 
która dotyczy długiego oczeki-
wania na wydanie zgód na ba-
dania kliniczne. Naszym naj-

większym niepowodzeniem w 
ubiegłym roku, było jednak to, 
że nie udało nam się przekształ-
cić firmy MediSensonic w spół-
kę akcyjną. Mieliśmy taki za-
miar, ale sąd we Wrocławiu nie 
wyrobił się z wydaniem nie-
zbędnej zgody. Czekamy na nią 
od 8 miesięcy. Bez tego nie mo-
żemy wejść na New Connect, 
aby pozyskać dodatkowy kapi-
tał wśród potencjalnych partne-
rów krajowych i zagranicznych. 
Niecierpliwią się z tego powodu 
również nasi prywatni inwesto-
rzy. Mam nadzieję, że do takie-
go przekształcenia spółki doj-
dzie niebawem. 

      Jakie są jeszcze plany 
spółki na 2023 rok? 
     Nadal będziemy rozwijać 
techniki mikrofalowe i fotoop-

tyczne dla bezpiecznej i bezin-

wazyjnej diagnostyki medycz-

nej. Mamy kilka pomysłów, 
które chcemy zrealizować, m.in. 
projekt związany z badaniem 
pomiaru częstotliwości oddechu 
i rytmu serca w sposób nie tylko 
bezinwazyjny, ale wręcz bez-
kontaktowy. Zespoły badawczo 
– rozwojowe w spółce angażują 
się w bardzo ambitne projekty, 
wykorzystując coraz to nowe 
pomysły współpracujących eks-
pertów naukowych oraz prof. 
Zenona Szczepaniaka, współza-
łożyciela MediSensonic, wybit-
nego specjalisty w dziedzinie 

technik mikrofalowych, stoso-

wanych w diagnostyce medycz-

nej. Będzie to na pewno rok nie 
mniej aktywnych działań jak 
rok ubiegły.  

Rozmawiała: 
Jolanta Czudak 

                

                   Więcej na:  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Uruchomienie produkcji 

opracowanego w spółce MedS-
sensonic sensorycznego mate-

raca SOREST, do kontrolowa-

nia funkcji oddechowych w 

czasie snu nie jest zadaniem 

łatwym. Wyrób medyczny wy-
posażony w niezwykle skom-
plikowaną elektronikę wyma-
ga wielu działań poprzedzają-
cych wykonanie próbnej serii 
produktu. Poszukiwaniem po-

tencjalnego producenta, który 
się tego podejmie, zajmuje się 
w firmie MediSensonic, spe-

cjalista od uruchomienia pro-

dukcji Grzegorz Duranc. 

      Spółka nie może wykonać 
takiej próbnej serii we wła-
snym zakresie, tylko musi szu-

kać zewnętrznych partnerów? 
      Prototypowe materace SO-

REST do kontrolowania funkcji 

oddechowych przygotowane w 

dwóch wersjach, diagnostycznej 
i terapeutycznej, zostały opraco-
wane i wykonane przez specjali-

stów w spółce MediSensonic. 
Produkty te  przechodzą teraz 
kompleksowe badania kliniczne. 

Firma nie posiada zaple-

cza  technologicznego, aby mo-

gła zajmować się ich seryjną 
produkcją. Uruchomienie proce-
su produkcyjnego łącznie z 
montażem całej skomplikowanej 
elektroniki, w którą te materace 
są wyposażone, wymagałoby 
ogromnych nakładów finanso-
wych w MediSensonic. Takie 

inwestycje nie są opłacalne dla 
technologicznej spółki, która 
specjalizuje się w tworzeniu 
unikatowych rozwiązań do bez-
inwazyjnej diagnostyki medycz-

nej i stomatologicznej z wyko-

rzystaniem technik mikrofalo-

wych. Miałoby to duży wpływ 

 

MediSensonic zaprasza do współpracy 
producentów i dystrybutorów 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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na koszty finalnych produktów. 
Na rynku są firmy, które zajmu-
ją się profesjonalną działalno-
ścią produkcyjną i posiadają 
zakłady wyposażone w nowo-
czesne linie technologiczne. 

Staramy się je pozyskać do pod-
jęcia współpracy w zakresie 
produkcji materacy SOREST, 

bo bardzo nam zależy, aby jak 
najszybciej  znalazły się na ryn-
ku i mogli z nich korzystać 
użytkownicy. 
      Jaki jest rezultat poszuki-

wania potencjalnych produ-

centów? 
      Prowadzimy rozmowy z 

różnymi partnerami, ale na kon-
krety jest jeszcze za wcześnie. 
Interdyscyplinarny zespół ba-
dawczo-rozwojowy w spółce 
przygotowuje specyfikację tech-
niczną, którą będziemy przed-
stawiać producentom. Ich decy-
zje uzależnione będą od analizy 
opłacalności takiej produkcji. 
Dla nich liczy się bowiem zwrot 
z inwestycji. Jeżeli wyproduko-
wanie materaca naszpikowane-

go elektroniką, będzie zbyt 
skomplikowane i długotrwałe, 
to trudno ich będzie przekonać 
do podjęcia partnerskiej współ-
pracy. Niektórych menadżerów 
zniechęca do wejścia 
w   produkcję materacy do dia-
gnozowania bezdechu, zbyt du-

ża liczba komponentów. Chcą 
uproszenia tych detali, żeby uła-
twić proces wytwarzania goto-
wego  wyrobu. 

      Takie zmiany w konstruk-

cji materaca są możliwe? 
      Zdecydują o tym specjaliści, 
którzy zajmują się tą technolo-
gią w zespole badawczo-

rozwojowym w MediSensonic. 

Do mnie należy poszukiwanie 
partnerów do uruchomienia pro-
dukcji materaca SOREST. Na 

ten moment współpracujemy z 
jedna firmą, która jest zarówno 
producentem materacy, jak i 

toperów i pokrowców do mate-

racy, co jest szczególnie ważne 
w kontekście montażu elektroni-
ki.  Firma ta spełnia nasze ocze-
kiwania i jest w stanie wykonać 
otwory do zamontowania senso-

rów, akcelerometrów, elektrod, 
radarów oraz pełnej wersji si-
łowników w przypadku matera-
ca terapeutycznego, który posia-
da funkcję zmiany pozycji śpią-
cej osoby po zdiagnozowaniu 

bezdechu. Ta firma może podjąć 
się również kompletnego mon-
tażu jeśli przekażemy jej pełną 
dokumentację technicznej ze 
wskazaniem sposobu w jaki ma-

ją to zrobić. MediSensonic bę-
dzie zapewniać logistykę dostar-
czenia komponentów do diagno-
styki elektronicznej łącznie z 
aplikacją, a oni, zapewnią nam 
montaż elektroniki i produkt 
gotowy. 

      Szukacie partnerów wśród 
potentatów w produkcji mate-
racy czy mniejszych firm? 
      Interesują nas producenci o 
ugruntowanej pozycji, którzy 
mają doświadczenie w branży, 
dysponują nowoczesnymi tech-
nologiami i dają gwarancję wy-
sokiej jakości produktów. Na 
polskim rynku jest kilku poten-

tatów spełniających te kryteria. 
To są producenci materacy, do-
starczanych m.in. do sieci IKEA 

ale także do innych salonów 
sprzedaży m.in. Hilding Anders 
Polska. Takim firmom zdecydo-

wanie łatwiej byłoby podjąć z 
nami współpracę. Problem pole-
ga jednak na tym, że interesują 
ich tylko duże zamówienia w 
kilku tysiącach sztuk. My chce-
my wypuścić na rynek najpierw 
krótką serię, gdyż to wszystko 
kosztuje. Po pozyskaniu kon-

traktów możemy zajać się maso-
wą produkcją i wrócić do tego 
tematu. 

      Próbowaliście pozyskać 
kontrahentów zagranicznych 
do takiej współpracy? 
     Staramy się zainteresować 

zagranicznych kontrahentów 
technologiami  firmy MediSen-

sonic do diagnostyki medycznej 

i stomatologicznej z użyciem 
mikrofal,  dlatego bierzemy 

udział w  międzynarodowych 
imprezach o charakterze targo-

wym i wystawowym.  We wrze-

śniu na największych na świecie 
targach rehabilitacji i sprzętu 
zapewniającego opiekę medycz-
ną RehaCare w Düsseldorfie 
pokazaliśmy prototypy obu wer-
sji materaca SOREST. Jednej 

diagnostycznej do kontrolowa-

nia bezdechu i mierzenia para-

metrów życiowych dla indywi-
dualnych użytkowników i dru-
giej do terapeutyczne-

go  zastosowania w szpitalach i 

ośrodkach opiekuńczych. 
Wmontowane w materac siłow-
niki pozwalają na zmianę pozy-
cji śpiącego w przypadku wy-
krycia zagrożenia związanego z 
zaburzeniami oddechowymi. 

Jest to jak dotąd jedyne takie 
rozwiązanie na świecie. Wśród 
międzynarodowych uczestni-
ków tych targów, poszukiwali-
śmy partnerów do współpracy, 
bo zainteresowanie materacem 

było spore.  Zależało nam na 
nawiązaniu kontaktów zarówno 
z  producentami materacy jak i z 

potencjalnymi dystrybutorami 

gotowych wyrobów na rynkach 
europejskich. W listopadzie 

również w Düsseldorfie  byli-

śmy obecni na międzynarodo-
wych Targach MEDICA, skie-

rowanych  do producentów i 
dystrybutorów sprzętu medycz-
nego, w których  uczestniczyło 
ponad 5000 wystawców z całe-
go świata. Pokazaliśmy tam nie 
tylko prototypy sensorycznego 

materaca naszpikowanego czuj-

nikami, ale także MPVT 
(Microwave Pulp Vitality Te-

ster) tester do badania żywotno-
ści zębów, DAOS (Deventiv 
Automatic Oral Scanner) auto-

matyczny skaner jamy ustnej, 
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tworzący obraz 3D zębów pa-
cjenta, bezinwazyjny glukometr 

do pomiaru poziomu cukru i 

bezinwazyjny ciśnieniomierz do 
ciągłego obrazowania i monito-
rowania funkcji życiowych. 
      Jakie było zainteresowanie 
tymi produktami? 
      Na takich targach ludzie wy-

mieniają się zwykle kontaktami, 
bo nie ma tam warunków do 
prowadzenia szczegółowych 
rozmów biznesowych czy nego-
cjacji. Zainteresowanym przeka-

zaliśmy katalogi z naszymi pro-
duktami i teraz prowadzimy dal-

sze rozmowy. Naszą ofertę sta-
ramy się kierować do dużych 
firm, które mają rozbudowane 
sieci dystrybucyjne i kanały 

sprzedażowe.  Mamy szansę  na 

partnerką współpracę z niemiec-
ką firmą, która zajmuje się roz-
wojem projektów technologicz-
nych i może nas wprowadzić na 
ten rynek. Hiszpańska spółka, 
która zajmuje się dystrybucją 
leków wśród seniorów, zaintere-
sowała się naszymi technologia-
mi mikrofalowymi i ma nam 

pomóc w kontaktach z dystrybu-
torami. Wystawca ze Skandyna-

wii też był mocno zainteresowa-
ny naszymi produktami, zwłasz-
cza materacem. Czekamy teraz 

na jego odzew. O warunki ceno-

we wypytywała nas firma z 
Malty, która prowadzi sprzedaż 
na  Bliskim Wschodzie, w kra-

jach arabskich i Afryce. Ta fir-

ma wybiera się w styczniu do 
Dubaju, gdzie będzie obecna na 
targach Arab Health 2023  i 

chce tam pokazać nasze produk-
ty pod swoją już marką jako 
przyszły dystrybutor. Rozmowy 
się toczą i jest jeszcze za wcze-
śnie, żeby o tym dyskutować, 
ale na pewno nasze produkty 

będą  duże tańsze od konkuren-
cji Udział w międzynarodowych 
imprezach targowych jest bez 

wątpienia dobrą strategią, która 
stwarza okazję do nawiązania 
interesującej współpracy bizne-
sowej. 

      W jakich imprezach wy-

stawienniczo-targowych Medi-

Sensonic zamierza uczestni-

czyć w tym roku w poszukiwa-
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niu partnerów do współpracy? 
    W tym roku chcemy mieć 
własne stoisko na Międzynaro-
dowych Targach Stomatologicz-

nych IDS w Kolonii zaplanowa-

nych na 14–18 marca, na które 
przyjeżdżają firmy z całego 
świata. Organizatorzy liczą, że 
weźmie w nich udział ok. 2000 
przedsiębiorstw. Wstępna lista 
wystawców wskazuje, że naj-
więcej będzie tam firm z Nie-
miec, Włoch, Korei Południo-

wej, Francji, Szwajcarii oraz 

Stanów Zjednoczonych. Pokaże-
my  tam tester do witalności 
miazgi zębowej i automatyczny 
scaner do diagnozowania jamy 

ustnej, który jest gotowy i speł-
nia już wszystkie funkcje. Bę-
dziemy je demonstrować, ale 
bez zdradzania szczegółów do-
póki nasz produkt nie wejdzie 
oficjalnie na rynek. Myślimy też 
o udziale we wszystkich impre-

zach targowych w Polsce o te-

matyce medycznej, zwłaszcza 
stomatologicznej. Ważne jest nie 
tylko poszukiwanie dystrybuto-

rów, ale również partnerów do 
rozpoczęcia współpracy do pro-
dukcji naszych wyrobów. 
 

Rozmawiała: 
Jolanta Czudak 

 

                   Więcej  na:  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Zdecydowana większość 
pacjentów przy zaburzeniach 
ze strony krwi i układu krwio-
twórczego w pierwszej kolej-
ności trafia do lekarza pierw-
szego kontaktu. Czy niehema-

tolog ma wystarczające umie-
jętności, aby poradzić sobie z 
diagnostyką i leczeniem niedo-
krwistości? O tym złożonym 
problemie zdrowotnym roz-

mawiamy z naszym ekspertem 

medycznym – dr Iwoną Mani-
kowską z Happy Clinic w 
Warszawie. 

      Pani doktor pracowała 
przez wiele lat jako hematolog 

w Instytucie Hematologii i 

Transfuzjologii. Dlatego nie-

dokrwistość jest dla Pani tak 
ważna? 
      Niedokrwistość jest szerzej 
znana jako anemia. Jest to zabu-

rzenie, które polega na zmniej-
szeniu stężenia hemoglobiny we 
krwi. Mogą temu towarzyszyć 
różne nieprawidłowości ze stro-
ny czerwonych krwinek – np. 

zmniejszenie ich liczby. Unie-

możliwia to prawidłowe funk-

cjonowanie organizmu. Wyróż-
niamy kilka rodzajów niedo-
krwistości. Różnią się one przy-
czyną, patomechanizmem, a tym 
samym objawami. 

      Najczęściej występuje niedo-
krwistość spowodowana niedo-
borem żelaza. Dane wskazują, 
że zaburzenie to dotyczy nawet 
25% kobiet między 20. a 50. 
rokiem życia. Nie wszyscy pa-
cjenci zdają sobie sprawę z za-
burzenia. Część z nich bagateli-
zuje objawy i nie szuka pomocy 

lekarskiej. To ogromny błąd. 
Zaniedbanie anemii może nieść 
za sobą poważne konsekwencje 
zdrowotne, a nawet stanowić 
zagrożenie dla życia. 
      Jakie objawy powinny 

skłonić do poszukiwania po-
mocy lekarskiej? 
     Wspólnymi objawami dla 
różnych rodzajów niedokrwisto-
ści są najczęściej: ciągłe uczucie 
zmęczenia, osłabienie, łatwa 
męczliwość, problemy z koncen-
tracją i uwagą, bóle i zawroty 
głowy, bladość skóry, kołatanie 
serca. Ale to nie jedyne dolegli-

wości. Naszą czujność powinny 

wzbudzić również niskie ciśnie-
nie krwi, zasłabnięcia, omdlenia, 
duszności, zbyt długi sen, apetyt 
na rzeczy niejadalne, pieczenie 

języka. Każdy z tych objawów – 

nawet, gdy występuje pojedyn-
czo – należy niezwłocznie skon-
sultować z lekarzem. 
      Czy przy podejrzeniu nie-

dokrwistości trzeba od razu 
kierować się do hematologa? 
Na ile może pomóc lekarz ro-
dzinny lub z inną specjaliza-
cją? 
     Chociaż to hematolog jest 
specjalistą od zaburzeń ze strony 
krwi i układu krążenia, niepoko-
jące nas dolegliwości możemy 
skonsultować z lekarzem rodzin-
nym. Trwa dyskusja, czy niehe-

matolog może skutecznie dia-
gnozować i leczyć niedokrwi-
stość. Moim zdaniem tak, ale 
pod jednym warunkiem – musi 

podejść do tego bardzo rzetelnie 
i wnikliwie oraz nie bać się dia-
gnostyki. 

     Jakie badania powinien 

zlecić lekarz w diagnostyce 
niedokrwistości? 
     Podstawą w diagnostyce nie-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Niedokrwistość. Czy lekarz 
niehematolog może ją zdiagnozować? 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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dokrwistości są badania krwi. 
Zmniejszone stężenie hemoglo-
biny możemy zaobserwować w 
morfologii krwi, która jest ba-
daniem prostym i tanim. Ale 

lekarz powinien zlecić pacjento-
wi tzw. pełną morfologię z roz-
mazem ręcznym, gdzie diagno-
sta ogląda próbkę pod mikro-
skopem i dokładnie widzi te 
krwinki. Przy podejrzeniu ane-

mii trzeba też oznaczyć liczbę 
retikulocytów. Niestety zauwa-
żyłam, że wielu lekarzy nie zle-
ca tego badania. Zamiast tego 

od razu zlecają żelazo, a to jest 
oczywisty błąd. 
      Czym są wspomniane 
przez panią retikulocyty? 
      Są to proerytrocyty, czyli 
erytrocyty w jeszcze niedojrza-

łej postaci. Powstają, gdy poja-
wia się informacja ze strony 
organizmu o ich niedoborze – 

np. w wyniku naturalnych pro-

cesów lub na skutek chorób. 
Proces dojrzewania retikulocy-

tów trwa 4 dni. Ich liczba 
świadczy o tempie, w jakim 
szpik kostny produkuje krwinki 

czerwone. 

      W diagnostyce niedokrwi-

stości liczba retikulocytów daje 
nam ważne informacje dotyczą-
ce stanu organizmu. Ich niedo-

bór występuje przy niedokrwi-
stości aplastycznej, złośliwej, z 
niedoboru żelaza, ale też przy 
niewydolności szpiku, niedo-
czynności przedniego płata 
przysadki, niedoczynności kory 
nadnerczy czy niedoborze ery-

tropoetyny. Niski poziom proe-

rytrocytów obserwujemy u pa-
cjentów z nowotworami złośli-
wymi, którzy są leczeni radiote-
rapią lub cytostatykami. 
      Zdarza się też podwyższony 
lub wysoki poziom retikulocy-

tów. Najczęściej w takich przy-
padkach ostatecznie diagnozuje 

się niedokrwistość sierpowato-
krwinkową, niedokrwistość he-
molityczną lub białaczkę. 

Wzrost proerytrocytów może 
być związany z krwawieniem, 
ciążą, stanem po usunięciu śle-
dziony lub  terapią żelazem, 
witaminą B12 lub kwasem fo-
liowym. 

      Ale samo postawienie roz-

poznania to nie wszystko… 
      Zawsze szukamy przyczyny 

niedokrwistości oraz ustalamy 
jej patogenezę. Pozwala to nam 
na wdrożenie skutecznej terapii. 
Tutaj ponownie ważną rolę od-
grywają retikulocyty – ich licz-

ba informuje nas, czy istnieje 

szansa na zregenerowanie ane-

mii. Dlatego dobry diagnosta 

zawsze zleci wykonanie tego 

badania. 

      Oczywiście diagnostyka 
przyczyny niedokrwistości 
opiera się również na innych 
testach oraz wnikliwym wywia-

dzie. Dzięki nim można uchwy-
cić możliwą utratę krwi (m.in. 
krwawienie z przewodu pokar-

mowego), zaburzenia wchłania-
nia, choroby zapalne lub paso-

żytnicze itp. Dobry lekarz nie 
może pominąć tego etapu i od 
razu rozpocząć leczenia, bo bę-
dzie ono nieskuteczne, a pro-

blem niedokrwistości będzie 
nawracał. 
      A co, jeśli nie uda się usta-
lić przyczyny niedokrwistości 
na etapie konsultacji z leka-

rzem niespecjalistą? 
      Oczywiście może się tak 
zdarzyć. W takich przypadkach 
dalsza diagnostyka powinna 

odbywać się już w specjali-
stycznym ośrodku, pod kątem 
hematologa (a w przypadku 

dzieci – hematologa dziecięce-
go). 

      Czy diagnostyka niedo-

krwistości jest dla lekarzy nie-
specjalistów dużym proble-
mem? 
      Zdarza się, że rozpoznawa-
nie niedokrwistości stanowi dla 
niehematologów problem. Jest 
on związany głównie z doborem 

nieodpowiednich badań diagno-
stycznych i zaniechaniem po-

szukiwania przyczyny anemii. 

Jestem zdania, że niehematolog, 
do którego trafia pacjent, zaw-
sze powinien podjąć próbę usta-
lenia przyczyn niedokrwistości. 
A dopiero w razie trudności 
skierować chorego do hemato-
loga. Nie oznacza to, że lekarz 
rodzinny jest złym specjalistą. 
Niektóre przypadki są trudne. 
Wówczas z poziomu POZ nie 
ma wystarczających możliwo-
ści, aby przeprowadzić tak wni-
kliwą analizę. Trudniejsze przy-
padki zdarzają się też w szpita-
lach. 

      Doświadczyła pani takich 
sytuacji w swojej praktyce 

hematologicznej? 
     Tak, nie zapomnę, jak na 
dyżurze w Instytucie Hematolo-
gii odebrałam telefon od lekarza 
z dużego klinicznego szpitala, z 
kliniki chorób wewnętrznych. 
Chciał on skonsultować się ze 
mną w sprawie 19-letniego pa-

cjenta z poziomem Hb 8g%. 

Wspólnie wykluczyliśmy 
wszystkie niedokrwistości nie-
doborowe. Pacjent miał prawi-
dłowy poziom żelaza, ferrytyny, 
transferyny, TIBC, kwasu folio-

wego i witaminy B12. Dotych-

czas sporadycznie chorował na 
infekcje, nie cierpiał na choroby 
przewlekłe, a badania endosko-
powe wykluczyły krwawienie z 
przewodu pokarmowego. Zapy-

tałam lekarza, czy ta niedokrwi-
stość jest skojarzona z jakimiś 
nieprawidłowościami w badaniu 
morfologii krwi obwodowej. 

Odpowiedział, że pacjent ma 
niski poziom krwinek czerwo-

nych 2,8 mln/mm3, niski hema-

tokryt 23% i niską hemoglobinę 
8 g%. Jest dobrze zaadaptowa-

ny do niedokrwistości, co 
świadczy o tym, że narastała 
ona powoli w ciągu kilku mie-
sięcy, Nie ma przyspieszonej 
czynności serca (tachykardii), 
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nie ma zaburzeń rytmu serca i 
się nie męczy. Lekarz dodał, że 
zlecił też zbadanie poziomów 
różnych frakcji bilirubiny. Oka-
zało się, że nie hemolizuje, nie 
ma również przeciwciał prze-

ciwko krwinkom czerwonym. 

Natomiast niskie są retikulocyty, 
co oznaczało, że szpik się nie 
odnawia. 

      Widziałam, że lekarz na-
prawdę chce dobrze zdiagnozo-

wać tego pacjenta. Wielu leka-
rzy bagatelizuje hematologię i 
choroby układu krwiotwórcze-
go. Tutaj było inaczej. Dlatego 
zdecydowałam się przyjąć go 
pilnie do kliniki hematologii. 
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Uznałam, że musi to być przy-
czyna hematologiczna. Pacjen-

tem był Robert. Kiedy przyje-
chał na mój oddział, spojrzał na 
mnie nonszalancko. Stwierdził, 
że “Przecież nic mi nie jest, cze-
go pani od mnie chce, jest pani 

za młoda, żeby coś wiedzieć. 
Nie zgadzam się na żadne bole-
sne badania”. Zapewniłam go, 
że chociaż mam 35 lat, to w 
klinice pracuję od 12 lat, a dia-
gnostyka różnicowa niedokrwi-
stości jest mi doskonale znana. 
Oczywiście mówił, że mi nie 
wierzy. 

      Udało się przekonać pa-
cjenta do kontynuowania ba-

dań? 
      Akurat do szpitala przyje-

chała siostra Roberta. Postano-
wiłam porozmawiać z nią. A 
mojemu pacjentowi dałam do 
przeczytania jeden rozdział z 
podręcznika do hematologii dla 
studentów medycyny. Uśmiech-
nął się tylko, odwrócił na pięcie 
i zamknął się w sali dla pacjen-
tów. 
Siostra Roberta, Ania, weszła 
do mojego gabinetu. Wytłuma-
czyłam jej, że podejrzewam u 
jej brata wybiórczą aprazję 

układu czerwonokrwinkowego. 
Zaburzenie to charakteryzuje się 
znacznym zmniejszeniem ery-

tropoezy w szpiku i niedoborem 

retikulocytów, przy braku in-
nych zmian. Wyjaśniłam, że 
muszę wykonać biopsję szpiku 
oraz trepanobiopsję, która jest 
bardziej bolesnym badaniem. 

Chciałam to zrobić w tamtym 
momencie, na dyżurze – 

zwłaszcza, że retikulocyty były 
bardzo niskie. Ania obiecała, że 
porozmawia z Robertem. 

      Nie wiem, co mu powie-

działa, ale wściekły Robert pod-
pisał wszystkie zgody (chociaż 
nie obyło się bez uwag rzuca-
nych pod nosem w moim kie-

runku – zniosłam je ze stoickim 
spokojem). Poprosiłam aneste-
zjologa o krótkie znieczulenie, 
żeby pacjent nie czuł żadnego 
bólu. Była już noc, gdy ogląda-
łam preparat szpiku pod mikro-
skopem. Mój ówczesny szef 
bardzo dbał o to, aby lekarze z 
jego zespołu umieli to robić sa-
modzielnie.  Pod mikroskopem 

widziałam bardzo małą ilość 
erytroblastów, co w dużym 
stopniu potwierdzało moją dia-
gnozę. W ciągu 14 dni w któ-

rych wykluczyłam wszystkie 
zaburzenia hematologiczne, 

prowadzące do wybiórczej nie-
dokrwistości otrzymałam wynik 
trepanobiopsji szpiku. 

      Badanie potwierdziło pani 
wstępne rozpoznanie? 
      Dokładnie tak się stało. Ba-
danie potwierdziło moje wstęp-
ne rozpoznanie. Pacjent mógł 
rozpocząć leczenie. I udało się 
ono bardzo dobrze. Minęło już 
15 lat i nigdy nie stwierdziliśmy 
nawrotu. A z Robertem i jego 

rodziną przyjaźnię się do dzi-
siaj. Takie przypadki są dla 
mnie ogromną zachętą do dal-
szej pracy w moim ukochanym 

zawodzie. “Nigdy się nie pod-
dawaj” – to zawsze mówię mo-
im pacjentom. I bardzo często to 
działa. 
              dr Iwona Manikowska, 

ekspert medyczny portalu Li-

derzy Innowacyjności 
                              kontakt: hel-

lo@manikowska.eu 
 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Integracja pokoleniowa 

doświadczonych i cenionych 
specjalistów z najmłodszymi 
członkami Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Mecha-
ników Polskich (SIMP), zrze-
szonego w FSNT-NOT, wpły-
wa korzystnie na podnoszenie 

potencjału stowarzyszenia. 
Łączenie  wiedzy i kompeten-

cji ze wszystkich dziedzin in-

terdyscyplinarnej inżynierii 
mechanicznej i obszarów jej 
pokrewnych to najskuteczniej-

szy sposób na poszerzanie za-
kresu działalności organizacji, 
która od 96 lat intensywnie 
oddziałuje na rozwój nauki, 
techniki i gospodarki w Pol-

sce.  

      Z przesłaniem dodatkowe-
go  wzmocnienia tej pozycji 

prof. dr hab. inż. Tomasz 

Chmielewski, dziekan Wy-

działu Mechanicznego Tech-
nologicznego Politechniki 

Warszawskiej, objął 27 listo-
pada 2022 roku funkcję preze-
sa SIMP na najbliższe czte-
ry  lata. 

      Kierowanie stowarzysze-

niem, skupiającym prawie 8 
tys. członków nie będzie koli-
dowało z pracą naukowo- dy-

daktyczną  pana profesora na 

 

Łączy nas i nobilituje 

dyplom inżyniera 

https://www.manikowska.eu/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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uczelni? 
      Trochę będzie, ale praca w 
Zarządzie Głównym SIMP ma 
charakter przede wszystkim 

koncepcyjny. To mniej absorbu-

je czasowo, niż codzienne obo-
wiązki i zadania jakie mają nasi 
członkowie w oddziałach tere-
nowych i sekcjach. Do ZG i pre-

zesa SIMP należy wyznaczanie 
kierunków i planów działania 
organizacji oraz podejmowanie 

kluczowych  decyzji w tym za-

kresie. Niebawem zbudujemy 

cyfrową bazę obsługi stowarzy-
szenia, m.in. sieciującą kompe-
tencje i aktywność zawodową 
naszych członków i rzeczo-
znawców oraz integrującą ofertę 
kształcenia zawodowego. Do-
datkowo powstanie cyfrowy 

system obsługi konferencji, aby 
wzmacniać organizacyjnie nasze 
stowarzyszenie. Wspólnie z Ra-
dą Główną SIMP złożoną z pre-
zesów oddziałów i  prezesów 
sekcji przygotujemy strategię na 
kolejne 10 lat. Będzie to swego 
rodzaju manifest naszego środo-
wiska i narzędzie do promowa-
nia zawodu inżyniera, a tak-
że  zdefiniowania i wzmocnienia 

jego roli i pozycji w społeczeń-
stwie. Zadania realizowane w 

SIMP są do pogodzenia z moją 
działalnością naukową. Czasa-
mi  nawet się zazębiają meryto-
rycznie. W uczelniach technicz-

nych mamy zresztą dużo kół i 
sekcji SIMP uczestniczących w 
życiu akademickim. Nauczycie-
le akademiccy nierzadko 

są  członkami naszego stowarzy-
szenia i często lokalnie kierują 
jednostkami, a absolwenci przez 

SIMP podtrzymują kontakty z 
Alma Mater. Symbioza SIMP z 

uczelniami służy również 
wzmocnieniu statusu inżyniera. 
Partnerska współpraca ze środo-
wiskiem zawodowym pomoże 
mi pogodzić pracę w stowarzy-
szeniu z działalnością akademic-
ką. 

      W jaki sposób wiedza pana 
profesora może być wykorzy-
stana w działaniach SIMP-u? 
      Z wykształcenia jestem  in-

żynierem mechanikiem o spe-
cjalności spawalnictwo. Specja-
lizuję się w spajaniu materiałów 
zaawansowanych i modyfikacji 

powierzchni, ale jednocześnie 
jestem technologiem, posiadają-
cym wiedzę i doświadczenie z 
zarządzania produkcją.  Obie te 

profesje idealnie wpisują się w 
działania SIMP-u. Uważam, że 
mogę być wsparciem meryto-
rycznym dla naszej grupy zawo-

dowej i służyć wiedzą  z zakresu 

zarządzania inżynierskiego. 
Swoim doświadczeniem dzielę 
się w stowarzyszeniu już od 
dawna. Od 17  lat jestem oficjal-

nym członkiem tej organiza-
cji.  Zainteresowałem 
się  nią  już w 1999 roku, zaraz 
po ukończeniu studiów na Poli-
technice Warszawskiej. Zdecy-

dowały o tym przesłanki prag-
matyczne, ponieważ do SIMP 
należały osoby doświadczone 
zawodowo,  o podobnym profilu 

wykształcania. Szukałem wśród 
nich kontaktów zawodowych. 
Te osoby stały się  potem moimi 

mentorami. Wprowadziły mnie 
do hermetycznego, jak mi się 
wtedy wydawało, i elitarnego 
świata inżynierów. Imponowało 
mi, że społeczność, którą łączy 
dyplom inżyniera, wzajemnie 
się wspiera i dba o interesy gru-
py zawodowej. 

      Obecnie też tak jest, czy 
coś się zmieniło przez te 17 lat 
w działaniach stowarzyszenia? 
      SIMP to stowarzyszenie spe-

cjalistów z przemysłu, admini-
stracji, biznesu, nauki z coraz 

liczniejszym udziałem studen-
tów. To prowadzi do synergicz-
nego wzmocnienia społeczności 
przez bezpośredni przepływ in-
formacji i wymianę doświad-
czeń. Umożliwia budowanie 
nowych kontaktów oraz relacji 

służących propagowaniu oraz 
rozwijaniu podejmowanych pro-

blemów inżynierskich i bizneso-
wych. SIMP bardzo prężnie 
działa i wspiera swoich człon-
ków, którzy od lat funkcjonują 
w stowarzyszeniu.  Organizuje 

ważne konferencje, seminaria i 
sympozja naukowo-techniczne. 

Niektóre z nich mają kilkudzie-
sięcioletnią tradycję jak konfe-
rencja spawalnicza czy badań 
nieniszczących, która jest kiero-
wana do inspektorów posiadają-
cych uprawnienia zawodowe i 

certyfikaty,  przyznawane m.in. 

przez jednostki notyfikowane 

przy Komisji Europejskiej.  Wy-

darzenia te stanowią forum wy-
miany informacji między naj-
wyższego formatu specjalistami. 
Przyczyniają się do rozwoju 
nauki i techniki oraz podnosze-

nia kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych inżynierów i tech-
ników mechaników. W SIMP 
pracujemy nad atrakcyjną ofertą 
dla młodych osób, które koń-
czą  studia techniczne  i zaczy-

nają zawodową karierę. Obecnie 
za słabo przyciągamy ich do 
stowarzyszenia. Bardzo chcemy 

zmienić tę sytuację. Mamy pew-
ne pomysły na realizację zadań, 
które spowodują, że młodzież 
będzie z zainteresowaniem pa-
trzeć w stronę SIMP-u. Mamy 

nadzieję, że z czasem  liczniej 

do nas dołączy. Żyjemy obecnie 
w świecie cyfrowym, dlatego im 
więcej młodych ludzi wstąpi w 
szeregi stowarzyszenia, tym 

większa będzie korzyść dla spo-
łeczności zawodowej. Będziemy 
mogli uczyć się od siebie wza-
jemnie. Korzystanie z doświad-
czenia nestorów połączonego z 
wiedzą, energią i kreatywnością 
młodego pokolenia zawsze 
przynosi dobre efekty. Historia 

to potwierdza. Do takich wzor-

ców zamierzamy nawiązywać w 
naszych działaniach. Na razie 
jednak nie mogę mówić o szcze-
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gółach, ponieważ te wszystkie 
pomysły będziemy jeszcze 
szczegółowo analizować w na-
szym gronie. Chętnie powróci-
my do tematu jak tylko pojawią 
się pierwsze efekty. 
      Idea przyciągnięcia młode-
go pokolenia do aktywnej 

działalności w stowarzyszeniu 
była powodem pańskie-
go  startu w wyborach na pre-

zesa tej organizacji? 
      Nie ukrywam, że tak właśnie 
było. Ta decyzja od dłuższego 
czasu we mnie dojrzewała. 
Przez kilka lat prowadziłem 
Przegląd Spawalnictwa- naszą 
gazetę inżynierską i kierowałem 
agendą wydawniczą, która jed-
nocześnie wydawała książki. To 
trwało 7 lat. Jednocześnie w 
poprzedniej kadencji byłem w 
Zarządzie  Głównym SIMP. To 
wszystko stało się impulsem do 
mojego startu w  wyborach na 

prezesa tej organizacji. Z jednej 

strony już dostatecznie dobrze 
znałem strukturę SIMP i charak-
ter tej działalności, a z drugiej, 
wielu kolegów mnie do te-
go  startu mocno zachęcało. 
Przy takim wsparciu łatwiej mi 
było podjąć decyzję o kandydo-
waniu w wyborach na prezesa 

tej organizacji. 

      Miał pan profesor konku-
rentów? 
      Tak i to zacnych. Konkuro-

wałem z trzema starszymi ode 
mnie kolegami. Mieli silne atuty 

do kierowania organizacją, ale 
uważam, że zwyciężyła chęć 
dokonania w SIMP zmiany po-

koleniowej. Dyskusja na ten 

temat trwała wśród naszych 
członków od dłuższego czasu. 
Wielu osobom zależało na uzu-
pełnieniu Zarządu Głównego o 
młodych i energicznych ludzi, 
aby skuteczniej zarządzać sto-
warzyszaniem, popularyzować i 
promować nasze działania. Ar-
gument zmiany pokoleniowej 

przeważył w tych wyborach, i 
zaryzykowałbym tezę, że dlate-

go je wygrałem. Walny Zjazd 
Delegatów, który odbył się w 
naszym pięknym, królewskim 
Zamku SIMP w Rydzynie, po-

wierzył mi tę funkcję 27 listopa-
da. Czuję się zobowiązany do 
tego, żeby przez 4 najbliższe 
lata  jak najlepiej służyć organi-
zacji i wzmacniać rangę zawodu 
inżyniera mechanika. 
      Definicja tego zawodu jest 

dość szeroka i umowna. Jakie 
konkretnie kompetencje przy-

pisane są do tej profesji? 
      Trudno konkretnie sprecyzo-

wać kto tak naprawdę jest w 
dzisiejszych czasach mechani-

kiem, bo ten zawód ciągle ewo-
luuje wraz z rozwojem techniki. 

Osoby wykształcone w dyscy-
plinie – inżynieria mechaniczna, 
działają również na pograniczu 
innych dyscyplin w tym m.in. 

informatyki, automatyki czy 

materiałoznawstwa. Jedna osoba 
posiada  kilka różnorodnych 
kompetencji. Inżynier mechanik 
jest dzisiaj specjalistą interdy-
scyplinarnym, począwszy od 
wiedzy z obszaru inżynierii me-
chanicznej, materiałowej, auto-
matyki po analizę danych. Po-
siada wiedzę, dotyczącą kon-
strukcji urządzeń i mechani-
zmów oraz procesów technolo-
gicznych,  ale także taką, która 
pozwala mu zbadać rynek, 
wskazać potrzeby tego rynku, 
zaprojektować produkt lub pro-
cesy technologiczne. Dodatko-

wo potrafi tego dokonać w wa-
runkach osadzonych w realiach 

ekonomicznych i wprowadzić 
ten produkt na rynek nadążając 
za zmieniającymi się przepisa-
mi.  Skala jego umiejętności jest 
bardzo szeroka i sięga od pomy-
słu, aż po wdrożenie określo-
nych rozwiązań do gospodarki. 
Niewątpliwie jest to zawód 
wszechstronny i niesamowicie 

atrakcyjny dla rynku pracy. 

Można powiedzieć, że wydziały 
mechaniczne uczelni to kuźnie 
managerów i prezesów. 

      Dlaczego panu profesorowi 

zależy na wzmacnianiu rangi 
zawodu inżyniera mechanika, 
skoro on ma tyle atutów? 
      Pomimo tych wszystkich 

zalet ranga tego zawodu jest 

często niedoceniana w społe-
czeństwie, dlatego zadaniem 
SIMP, jest  to wreszcie zmienić. 
Zamierzamy promować mecha-
ników i pokazywać ich kompe-
tencje oraz dokonania w wielu 

dziedzinach i aktywnie uczestni-

czyć w rozwoju przemysłu i go-
spodarki. Np. w inżynierii spaja-
nia. Żadne urządzenie, na-
wet  elektroniczne nie mogłoby 
działać bez elementów spaja-
nych, opracowanych przez inży-
nierów mechaników. To są ty-
siące połączeń płytek drukowa-
nych z opornikami, chipami, 

radiatorami, które zapewniają 
właściwą rezystancję połączeń i 
temperaturę urządzenia, wpły-
wają na moc obliczeniową i 
chronią je przed przegrza-
niem.  Bez połączeń spawanych 
nie byłoby komputerów, telefo-
nów komórkowych, żadnego 
sprzętu, ani  obiektów inżynierii 
lądowej, mostów, masztów, 
dźwigów czy samochodów.  To 

pokazuje jaki jest wkład naszej 
pracy w funkcjonowanie 

wszystkiego co użytkuje-
my.  Niewiele osób sobie to w 
ogóle uświadamia.  Sprawne 

utrzymanie linii technologicz-

nych w zakładach przemysło-
wych 4.0, wykorzystują-
cych  cyber-fizyczne  systemy 

nadzoru produkcji to w dużej 
mierze zasługa mechaników. 
Podobnie jak analizowanie pro-

cesów z punktu widzenia baz 
danych, big data czy budowania 

cyfrowych bliźniaków, na któ-
rych testuje się technologie, a 
dopiero potem fizycznie je uru-

chamia. Kiedyś potrzebne były 
prototypy, a teraz zastępuje je 
cyfryzacja. Takich przykładów 
zaangażowania inżynierów i 
techników mechaników we 
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wszystkich sferach naszego ży-
cia są tysiące. To pokazuje jak 
duże jest znaczenie naszego za-
wodu, który wpływa na rozwój 
nauki, techniki i gospodar-

ki.  Zależy nam, żeby wiedza o 
interdyscyplinarności mechani-
ków była dużo powszechniejsza 
niż jest obecnie.   
      Liczne imprezy, wydarze-

nia i konkursy organizowane 

przez SIMP nie wzmocniły 
jeszcze tego wizerunku?  
      SIMP upowszechniania do-

konania naszej grupy zawodo-

wej przy każdej okazji, ale te 
wszystkie wydarzenia organizo-

wane przez sekcje i towarzystwa 

naukowo-techniczne adresowa-

ne były głównie do naszego śro-
dowiska. Naszym nowym celem 

jest to, żeby ta wiedza przebijała 
się medialnie i docierała do sze-
rokich kręgów społeczeństwa. 
Media koncentrują się głównie 
na bieżących wydarzeniach, 
zwłaszcza negatywnych bo naj-
łatwiej przykuwają uwagę, poli-
tyce i celebrytach, a nie na do-

konaniach techniki i  nauki. Na-

wet jeśli takie informacje się 
pojawiają, to nie są pogłębione. 
Za mało promujemy pozytyw-
nych informacji o rozwoju tech-

niki, bez której świat nie  mógł-
by funkcjonować. Skąd ludzie 
mają wiedzieć jaki jest wkład 
inżynierów w rozwój nauki i 

postępu cywilizacyjnego, skoro 
się o tym niewiele mówi. 
Wspólnie z Federacją Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych 

NOT będziemy podejmo-
wać  wiele nowych działań, że-
by się z tą wiedzą przebić. Za-
chęcam do współpracy poten-
cjalnych sojuszników. Aktyw-
ność powinna być większa rów-
nież po naszej stronie. Będzie-
my się nad tym zastanawiać w 
gronie całej Federacji i poszukać 
sprzymierzeńców wśród innych 
gremiów i decydentów.  W 

FSNT NOT, która  oprócz 
SIMP, zrzesza jeszcze 39 stowa-

rzyszeń naukowo-

technicznych  tkwi gigantyczny 

potencjał, który można znacznie 
lepiej wykorzystać dla dobra 
społeczeństwa i wzmocnienia 
konkurencyjności polskiej go-
spodarki. 

      Może warto organizować 
publiczne debaty w gronie ca-

łej FSNT-NOT z udziałem róż-
nych środowisk, żeby to społe-
czeństwu uświadamiać.  
      Każdy sposób jest dobry, 
żeby o to zabiegać, ale same 
debaty nie spowodują oczekiwa-
nych rozwiązań. To powinny 
być zmiany systemowe, powią-
zane ze znaczącym zwiększe-
niem środków na badania i roz-
wój. Wydaje się, że władza nie 
docenia korzyści jakie mogą 

przynieść takie długoterminowe, 
niepopulistyczne inwesty-

cje.  Nawet najzdolniejsi uczeni 

niewiele będą mogli zrobić bez 
pieniędzy. Wstydliwie niskie 
wynagrodzenia młodych akade-
mików, spauperyzowana sub-
wencja dla uczelni i symbolicz-

ne pieniądze na badania, nieba-
wem spowodują ponowny dre-
naż polskich uczelni przez doin-
westowane zagraniczne ośrodki 
badawcze.  W takich krajach jak 

Korea Południowa z którą ostat-
nio robimy interesy, Izrael, Sta-

ny Zjednoczone czy też w pań-
stwach europejskich jak Niem-

cy, Dania, Holandia i Szwecja 

jest wyraźny związek między 
nakładami na naukę a stanem i 
rozwojem gospodarki.  Będzie-
my o tym dyskutować  i upomi-

nać się przy każdej  nadarzającej 
się okazji w nadziei, że ktoś 
wreszcie ten nasz głos usłyszy. 
A jest to głos nie tylko naszej 
branży, ale całej Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT.  

                     Z prof. Tomaszem 

Chmielewskim, prezesem 

SIMP rozmawiała Jolanta 
Czudak 
 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Okres jesienno-zimowy nie 

jest łatwy dla pacjentów z 
trudno gojącymi ranami oraz 
ich opiekunów, gdyż zarów-
no  wychładzanie ciała jak i 
jego przegrzewanie nie wpły-
wają korzystnie na regenera-

cję skóry. O trudno gojące 
rany – czyli takie, których 
stan, pomimo odpowiedniego z 

nimi postępowania nie ulega 
przez dłuższy czas poprawie -

należy zadbać kompleksowo, 
od zewnątrz m.in. stosując 
odpowiednie opatrunki, ale 

także od wewnątrz poprzez 
dostarczenie organizmowi po-

trzebnych składników odżyw-
czych, wspomagających rege-
nerację uszkodzonych tkanek. 
      Pielęgnując ranę, nie powin-
niśmy jej wychładzać ani prze-
grzewać. Niska temperatura 

Gojenie przewlekłych ran 

wymaga odpowiedniego żywienia 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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wpływa bowiem na obkurczanie 
naczyń krwionośnych, a tym 
samym na słabsze krążenie. 
Podwyższona temperatura zaś 
może spowodować, że to miej-
sce stanie się atrakcyjne dla 
drobnoustrojów, które lubią cie-
pło i wilgotność. W ten sposób 
może dojść  do infekcji w ranie 

– ilość drobnoustrojów zwiększa 
się, a organizm sobie z nimi nie 
radzi. O infekcji może świad-
czyć m.in. ilość wysięku 
(zbierania się płynu surowiczego 
bądź ropnego) – jest go więcej 
bądź występuje wydzielina rop-
na. Zmienia się jego  zapach, 

kolor, konsystencja, a także mo-
że wystąpić zaczerwienienie 
skóry wokół rany. Zauważyć 
można również miejscowo pod-
wyższoną temperaturę. 
      W okresie jesienno-zimowym 

należy utrzymywać temperaturę 
pomieszczenia ok. 20-21 stopni 

Celsjusza, aby nie przegrzewać 
organizmu pacjenta i nie wy-

chładzać. Warto pamiętać za-
równo o przewiewnej bieliźnie 
osobistej chorego, jak i bieliźnie 

pościelowej. To nie pozwoli na 
jego nadmierne pocenie się. Je-
śli jednak pacjentowi jest chłod-
niej z racji unieruchomienia go 

w łóżku czy na wózku inwalidz-
kim, możemy delikatnie okryć go 
lekkim kocem, najlepiej z polaru. 

Stopy pacjentów w okresie je-
sienno-zimowym mogą być 
chłodniejsze, więc powinniśmy 
pamiętać o nieuciskowych skar-
petkach – dobrze naciągniętych, 
z naturalnych surowców, takich 
jak frotte czy bawełna – tłuma-
czy pielęgniarka Beata Góral-
ska, przewodnicząca Zespołu 
ds. Profilaktyki Odleżyn i Ran 
Przewlekłych ze Szpitala Mor-
skiego w Gdyni. 

      Czym są trudno gojące ra-
ny? 
      Szacuje się, że problem trud-
no gojących ran dotyka ok. 20 
mln ludzi na świecie. Wśród 
nich wyróżniamy odleżyny, ow-
rzodzenia goleni (żylne, tętni-
cze, bądź mieszane), a także ow-
rzodzenia w przebiegu zespołu 
stopy cukrzycowej, będące po-
wikłaniem cukrzycy. Ich proces 

gojenia trwa zazwyczaj 4-8 ty-

godni. Rana przewlekła wymaga 
odpowiedniego postępowania, a 
niestety w tej kwestii zdarza się 
pacjentom popełniać błędy. 
      Chorzy, z owrzodzeniem żyl-
nym, dla których podstawowym 
leczeniem jest stosowanie ban-

daży kompresyjnych, często za-
przestają stosowania ucisku. Do 
rany, w tym szczególnie rany 
przewlekłej, wbrew panującym 
przekonaniom, nie należy – co 

wciąż zdarza się zwłaszcza se-
niorom – przykładać liści kapu-
sty czy innych roślin. Niestety, 

efekty tych błędów mogą być 
odczuwalne przez kolejne tygo-

dnie, a nawet miesiące– dodaje 

dr n. o zdr. Paulina Mościcka, 
pielęgniarka z Poradni Leczenia 
Ran w Bydgoszczy. 

      Istotne jest, aby osoby z 

trudno gojącymi ranami pozo-
stawały pod opieką specjalistów 
w zakresie leczenia ran (m.in. 

lekarzy i pielęgniarek zajmują-
cych się tym problemem) i uni-
kały działań na własną rękę, co 
może jedynie pogorszyć stan 
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      Podwyższone progi docho-
dowe i wysokość dotacji oraz 
atrakcyjny pakiet dofinanso-

wania do kompleksowej ter-

momodernizacji budynku wy-

noszący nawet 136 tys. zł – to 

najważniejsze zmiany, które 
od 3 stycznia 2023 roku poja-

wią się w programie Czyste 
Powietrze. Mają one przyspie-
szyć jego realizację, bo w cią-
gu trzech lat udało się ocieplić 
zaledwie 73 tys. budynków i 
wymienić 66 tys. kotłów starej 
generacji. 

      Zmiany to krok w dobrą 
stronę, ale pieniądze to nie 
wszystko – mówi Jan Rusz-

kowski z Konfederacji Lewia-

tan. Jak wskazuje, brak dosta-

tecznej wiedzy i świadomości 
wsparcia, z którego można sko-
rzystać w ramach programu, 
może być jedną z przyczyn, dla 
których jego realizacja przebie-
ga tak wolno. – W Polsce po-

trzebne są też inne instrumenty, 
bo Czyste Powietrze w założe-
niu jest programem powszech-

nym, ale nie rozwiąże wszyst-
kich problemów – zauważa eks-

pert. 

      Do tej pory program był 
skoncentrowany głównie na wy-
mianie źródła ciepła, co – w 

przypadku domów ocieplonych 
słabo lub wcale – wiązało się z 
ryzykiem wpadnięcia lub pogłę-
bienia ubóstwa energetycznego. 
Po wymianie samego pieca 

energii nadal potrzeba dużo, ale 
gaz, pellet czy prąd są znacznie 
droższe niż węgiel, chrust i od-
pady. Nowe podejście – naj-

pierw ocieplamy, potem zmie-

niamy ogrzewanie – jest od lat 

przetestowane przez inne kraje 

Ciąg dalszy ze s.1 

Czyste Powietrze 

od 3 stycznia w nowej odsłonie 

rany. W całym procesie ważne 
są też regularne zmiany ułoże-
nia pacjenta, a także odpowied-
nia pielęgnacja – oczyszczanie 

rany oraz właściwie dostosowa-
ne do niej preparaty i opatrunki. 

Aby dodatkowo wspomóc goje-
nie rany, a przez to poprawić 
samopoczucie pacjenta, należy 
też zadbać o jego prawidłową 
dietę. 
      Gojenie ran – długi i zło-
żony proces, który wymaga 
odpowiedniego żywienia 
      Niedożywienie i niedobory 
składników odżywczych stano-
wią jeden z podstawowych 
czynników wpływających nega-
tywnie na proces gojenia. Po-

wstaje tu pewnego rodzaju błęd-
ne koło: niedożywienie sprzyja 
powstawaniu przewlekłych ran, 
a ich obecność pogłębia niedo-
żywienie. Organizm, który zma-
ga się ze stanem zapalnym, spo-
wodowanym obecnością rany, 
potrzebuje właściwej diety do-
starczającej odpowiednią ilość 
specyficznych składników od-

żywczych niezbędnych w pro-
cesie gojenia ran. U pacjentów z 
trudno gojącymi ranami znacz-
nie zwiększa się zapotrzebowa-
nie na energię – potrzebują oni 
nawet o 50% więcej kalorii niż 
zdrowe osoby. Podobnie jest z 

białkiem – kluczowym składni-
kiem, pełniącym rolę budulco-
wą i  odpowiadającym 
za regenerację uszkodzonych 
tkanek. Pacjenci w okresie goje-

nia powinni otrzymywać w po-
siłkach jego zwiększoną ilość, 
nawet ponad dwa razy więcej 
niż osoby zdrowe. 
      Dr n. o zdr. Paulina Mo-

ścicka: – Zauważa się pewną 
zależność pomiędzy stanem od-
żywienia pacjenta 
a przebiegiem procesu gojenia 

rany. Intensyfikacja jakichkol-

wiek procesów, zwłaszcza two-
rzenia się nowych komórek, 
wiąże się ze zwiększonym zuży-
ciem energii i wymaga odpo-

wiedniej ilości białka. Skutkiem 
tego może być spowolnienie 
gojenia rany. Kluczowymi 

składnikami odżywczymi, biorą-
cymi udział w gojeniu ran są 
również arginina, cynk oraz 
antyoksydanty. 

      Często zdarza się, że chory 
nie ma apetytu, odmawia jedze-

nia, w związku z czym pokrycie 
zwiększonego zapotrzebowania 
na energię czy białko jest nie-
możliwe w ramach tradycyjnej 
diety. W takim przypadku, le-

karz może zalecić wysokobiał-
kowy, wysokoenergetyczny 

doustny preparat odżywczy, 
zawierający argininę, cynk i 
antyoksydanty, taki jak Nutrid-

rink Skin Repair (dawniej do-

stępny  pod nazwą Cubitan), 
który stanowi uzupełnienie co-
dziennej diety, a jego skład zo-
stał specjalnie opracowany, aby 
wspomagać żywieniowo proces 
gojenia ran takich jak np. odle-

żyny. (IW) 
 

                   Więcej na:  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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naszego regionu Europy. 

      W październiku 2022 roku 
Najwyższa Izba Kontroli opu-
blikowała raport, który dość 
krytycznie ocenił pierwsze trzy 
lata funkcjonowania programu 

Czyste Powietrze do jesieni 

2021 roku. W tym czasie podpi-

sano umowy dofinansowania na 

ok. 4,2 mld zł, czyli 4 proc. cał-
kowitego zaplanowanego bu-

dżetu (103 mld zł). Według 
NIK przy takim tempie realiza-

cji programu kluczowego dla 

poprawy jakości powietrza w 
Polsce na osiągnięcie zaplano-
wanych efektów trzeba by po-
czekać do 2033 roku, czyli czte-
ry lata dłużej, niż planowano. 
      Duże zmiany zapowiedzia-
ne przez pełnomocnika rządu 
ds. programu Czyste Powietrze 

Pawła Mirowskiego zaczną ob-
owiązywać od 3 stycznia 2023 

roku, kiedy ruszy przyjmowanie 

wniosków o dofinansowanie do 
nowej, zaktualizowanej wersji 

programu. Jedną z ważniej-
szych zmian jest podniesienie 

progów dochodowych dla ubie-
gających się o dotację – wzro-

sną one do 1894 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym i do 

2651 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym. Większa będzie 

także kwota dofinansowania – 

nawet do 136 200 zł w przypad-
ku inwestycji w kompleksową 
termomodernizację (w zależno-
ści od osiąganego dochodu). W 
programie urealniono wartości 
poszczególnych kosztów kwali-
fikowanych poprzez podniesie-

nie maksymalnych kwot dota-

cji. To działania, które mają 
zachęcić beneficjentów do bar-
dziej kompleksowych inwesty-

cji – instalacji OZE, wymiany 

źródeł ciepła i termomoderniza-
cji. 

      Zwiększenie kwot dofinan-
sowania, urynkowienie cen ma-

teriałów i urządzeń czy pod-
wyższenie progów dochodo-
wych to są kroki w dobrą stro-
nę, ale pieniądze to nie wszyst-
ko. Trzeba przede wszystkim 

śledzić, robić badania, przepro-
wadzać stałą i staranną ewalua-
cję tego programu i pytać po-
tencjalnych wnioskodawców, 
jakie oni bariery widzą, czy 

naprawdę pieniądze są jedyną 
przeszkodą w realizacji takiej 
inwestycji. To może być też np. 
niezrozumienie tego programu, 

skomplikowane procedury, brak 

wiedzy, dostępu do kredytu al-
bo doradztwa, którego nie ma w 
najbliższej gminie i trzeba go 
szukać w województwie – wyli-

cza ekspert Departamentu Ener-

gii i Zmian Klimatu Konfedera-

cji Lewiatan. 

      Jak ocenia, to właśnie brak 
dostatecznej wiedzy i świado-
mości wsparcia, z którego moż-
na skorzystać w ramach progra-
mu, może być jedną z przyczyn, 
dla których jego realizacja prze-
biega tak wolno. 

      Bardzo wielu ekspertów – i 

my również – apeluje o ogólno-
polską, szeroko zakrojoną kam-
panię informacyjną, dużo więk-
szą niż te, które dotychczas 
mieliśmy okazję oglądać, poka-
zującą, dlaczego ta termomo-
dernizacja jest tak ważna, gdzie 
można szukać informacji i dofi-
nansowania. Promocja termo-

modernizacji – niesłusznie – 

skupia się najczęściej tylko na 
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      O podnoszeniu się poziomu 
mórz najczęściej słyszymy w 
kontekście niewielkich wysp 
na Pacyfiku, które znikają 
wskutek zmian klimatycznych. 

Pogłębiający się problem do-
tknie jednak wybrzeży na 
wszystkich kontynentach, w 

tym także w Polsce. Wzrost 
poziomu morza zagraża m.in. 
starej część Gdańska, Żuła-
wom oraz Półwyspowi Hel-
skiemu – ostrzega zespół do-
radczy ds. kryzysu klimatycz-

nego przy prezesie PAN. 
      W dokumencie czytamy: 

“Nieuchronny charakter i nara-
stające tempo wzrostu poziomu 
morza pokazują bezpośrednio 
niebezpieczeństwo, jakie niesie 
ze sobą postępująca antropoge-
niczna zmiana klimatu. W razie 

niepowodzenia w redukcjach 

emisji, być może już w bliskiej 
perspektywie historycznej trzeba 

będzie zmierzyć się z proble-
mem stopniowej utraty infra-

struktury w obecnej strefie przy-

brzeżnej i przygotować się na 
postępujące zalewanie coraz 
większej powierzchni lądu”. 
      Naukowcy z Polskiej Aka-

demii Nauk zwracają uwagę, że 
skala przyszłego wzrostu pozio-
mu morza zależna jest od wiel-
kości emisji gazów cieplarnia-
nych. Według przywoływanych 
w komunikacie ekspertów z 
IPCC tempo średniego wzrostu 
mórz i oceanów pod koniec 
obecnego wieku przekroczy już 
kilka centymetrów rocznie. 
      Ten wzrost poziomu morza 

dotyczy także polskiego wy-
brzeża. “Wstępne wyniki wska-
zują na brak pionowych ruchów 
dna dla zachodnich krańców 

polskiego wybrzeża oraz jego 
środkowej części, a także na 
obniżanie się o około 1 mm na 
rok, wybrzeża w rejonie Zatoki 
Gdańskiej i nawet 2 mm na rok 
w rejonie Żuław” – czytamy w 

komunikacie. “To może spowo-
dować w tym rejonie przyspie-
szenie wzrostu względnego 
średniego poziomu morza o do-
datkowe ok. 10-20 cm na stule-

cie, skutkując zwiększeniem 
zagrożeń związanych ze wzro-
stem poziomu morza i obejmo-

waniem przez te zagrożenia co-
raz większych obszarów, w tym 
historycznej części Gdańska, 
Żuław czy Półwyspu Helskiego” 
– podkreślają naukowcy z PAN. 
      Wzrost poziomu morza nie 

jest jedynym problemem. Innym 

ważnym skutkiem zmian klima-
tycznych są coraz liczniejsze 
zjawiska ekstremalne, czego 

 

Za 100 lat część Gdańska i Hel 
mogą znaleźć się pod wodą 

niższych kosztach energii. Ko-
rzyści, a więc i motywacji, do 
których warto się odwoływać, 
jest znacznie więcej. Rzetelnej 
kampanii społecznej z prawdzi-
wego zdarzenia nadal bardzo 

brakuje – mówi Jan Ruszkow-
ski. 

      Ekspert Konfederacji Lewia-

tan wskazuje też, że potrzebne 
jest także większe wsparcie dla 
najuboższych. Tutaj nie pomoże 
nawet podniesienie progów do-
chodowych na osobę – w przy-

padku maksymalnego wymiaru 

wsparcia wzrosły one z 900 zł 
do 1090 zł dla gospodarstw wie-
loosobowych i z 1260 do 1526 

zł dla jednoosobowych. 
      Osoby z najniższymi docho-
dami rzadko myślą o inwestycji 

rzędu kilkudziesięciu tysięcy 
złotych w poprawę efektywno-
ści energetycznej swojego do-
mu. Mało tego, często mieszkają 
w budynkach, których wartość 
jest niższa niż koszt komplekso-
wej termomodernizacji. Czasem 

z powodów technicznych wręcz 
nie da się jej przeprowadzić. 
Wymiana samego „kopciucha”, 
w którym spalane bywa dosłow-
nie wszystko, bez ocieplenia 

domu nie jest dobrym rozwiąza-
niem. Koszt ogrzewania – za-

miast spaść – właśnie wzrośnie. 
To jest wpędzanie w jeszcze 
głębsze ubóstwo energetyczne. 
Tymczasem prawo jest równe 
dla wszystkich i również od 
osób najuboższych wymaga z 
czasem likwidacji najbardziej 

emisyjnych kotłów. Właśnie dla 
takich osób potrzebne są dodat-
kowe instrumenty wsparcia – 

mówi Jan Ruszkowski. 
      Program Czyste Powietrze 

ma działać do 2029 roku, a na 
realizację tego programu w cią-
gu 11 lat rząd zaplanował w 
sumie 103 mld zł. Ma to pozwo-
lić na poprawę efektywności 
energetycznej i wymianę źródeł 
ciepła w 3 mln budynków. 
Więcej na newseria.pl 
 

Redaktor 
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najprawdopodobniej doświad-
czymy także nad Bałtykiem. “W 
ciągu 80 lat zdarzenia ekstre-
malne, które dotąd występowały 
raz na wiek, będą występować 
co najmniej raz w roku, w więk-

szości lokalizacji. W perspekty-
wie 30 lat w rejonie Europy cen-

tralnej i Bałtyku prawdopodob-
ne będą wezbrania sztormowe, 
które mogą być kilkakrotnie 
częstsze niż w przeszłości” – 

podkreślono w komunikacie. 
Sebastian MEDOŃ Smog LAB 

 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Dziś, 10 stycznia br. Rada 
Ministrów przyjęła projekt usta-
wy o świadczeniu pieniężnym 
przysługującym członkom ro-
dziny funkcjonariuszy lub żoł-
nierzy zawodowych, których 
śmierć nastąpiła w związku ze 
służbą albo podjęciem poza 

służbą czynności ratowania ży-
cia lub zdrowia ludzkiego albo 

mienia.  

Wsparcie dla rodzin 

funkcjonariuszy i żołnierzy 
      Wprowadzone rozwiązania 
zagwarantują wsparcie finanso-
we, które będzie przysługiwało 
uprawnionym członkom rodziny 

funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Ochrony Pań-
stwa, a także Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agen-
cji Wywiadu, Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Cen-

tralnego Biura Antykorupcyjne-

Projekt ustawy przyjęty 

przez Radę Ministrów RP 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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go, Straży Marszałkowskiej, 
Służby Celno-Skarbowej i Służ-
by Więziennej oraz żołnierzy 
zawodowych, których śmierć 
nastąpiła m.in. w związku z: 
1/. Wykonywaniem obowiąz-
ków służbowych w warunkach 
zagrażających życiu i zdrowiu; 
2/. Podjęciem poza służbą czyn-
ności związanych z ochroną 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego, ratowania życia lub 
zdrowia ludzkiego albo mienia, 

skutkujących narażeniem wła-
snego życia lub zdrowia; 
3/. Pełnieniem służby w czasie 
wojny oraz w strefie działań 
wojennych albo w strefie kon-

fliktu zbrojnego. 

Najważniejsze rozwiązania 
       Świadczenie będą mogli 
pobierać najbliżsi funkcjonariu-
sza lub żołnierza, którego śmierć 
nastąpiła w związku ze służbą 

albo podjęciem poza służbą 
czynności ratowania życia:  

1/. Małżonkowie,  
2/. Dzieci poniżej 18. roku życia,  
3/. Dzieci uczące się do 24. lub 
25. roku życia, a także – bez 

względu na wiek, gdy do 18. 
roku życia stały się one całkowi-
cie niezdolne do pracy lub nie-

zdolne do samodzielnej egzy-

stencji;  

4/. Rodzice.  

      Wypłacane co miesiąc świad-
czenie przysługiwać będzie:  
1/. Małżonkowi oraz sierocie 
zupełnej w miesięcznej wysoko-
ści 100 proc. przeciętnego uposa-
żenia funkcjonariusza danej for-
macji albo żołnierza zawodowe-
go, 

2/. Każdemu innemu dziecku i 
każdemu rodzicowi w wysokości 
50 proc. przeciętnego uposażenia 
funkcjonariusza danej formacji 

albo żołnierza zawodowego.  

       Analogiczne zasady doty-

czące świadczenia pieniężnego 
obejmą także uprawnionych 
członków rodziny strażaków 
ratowników ochotniczych straży 
pożarnych, których śmierć nastą-
piła w związku z udziałem w 
działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej albo ćwiczeniach 
organizowanych przez Państwo-
wą Straż Pożarną, w warunkach 
zagrażających życiu i zdrowiu.  
      Projektowanymi regulacjami 

objęte zostaną również rodziny 
ratowników GOPR i TOPR, któ-
rych śmierć nastąpiła w związku 
z wykonywaniem działań ratow-
niczych, w warunkach zagrażają-
cych życiu i zdrowiu. 
      Projekt ustawy trafi teraz do 

Sejmu.  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i 
Administracji RP 

 

  

      We wtorek, 10 stycznia br. 

Rada Ministrów przyjęła pro-
jekt ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z wpro-
wadzeniem świadczenia za 
długoletnią służbę. Przygoto-
wane przez MSWiA przepisy 

oznaczają, że funkcjonariusze 

i żołnierze zawodowi otrzyma-
ją nowe świadczenie po 15 la-
tach służby.  
      Przyjęty przez rząd projekt 
nowelizacji ma zachęcać do-
świadczonych funkcjonariuszy 
m.in. Policji czy Straży Granicz-
nej, strażaków oraz żołnierzy do 
pozostania w służbie. 

Najważniejsze rozwiązania 
      Świadczenie za długoletnią 
służbę będzie przeznaczone dla 

funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego oraz Agen-
cji Wywiadu, Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz Służby 
Wywiadu Wojskowego, Central-

nego Biura Antykorupcyjnego, 

Służby Więziennej, Krajowej 
Administracji Skarbowej, Służby 
Ochrony Państwa, Straży Mar-
szałkowskiej oraz dla żołnierzy 
zawodowych. 

      Wysokość świadczenia bę-
dzie wynosiła 5 proc. należnego 
uposażenia zasadniczego po 
osiągnięciu 15 lat służby, 
zwiększanego o kwotę 1 proc. 
należnego uposażenia zasadni-
czego za każdy kolejny rozpo-
częty rok służby, nie więcej jed-

nak niż do wysokości 15 proc. 
po 25 latach służby. 
      Po przekroczeniu 25. roku 

służby nowe świadczenie będzie 
utrzymywało się na poziomie 15 
proc. i będzie wypłacane nieza-

leżenie od innych pobieranych 
dodatków i świadczeń, w tym 
świadczenia motywacyjnego w 
wysokości 1,5 tys. zł brutto po 
25 latach służby i 2,5 tys. zł 
brutto po 28,5 latach służby.  
      Po osiągnięciu przez funk-
cjonariuszy 32 lat wysługi eme-
rytalnej świadczenie za długo-
letnią służbę będzie wliczane do 
podstawy wymiaru emerytury. 

Pozostałe zmiany w przepisach 
      W Służbie Ochrony Państwa 
podniesiona zostanie górna łącz-
na wysokość dodatku specjalne-

Ciąg dalszy ze s.1 

Projekt ustawy 

przyjęty przez rząd 
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      Innowacje inżynierskie dla 
bardziej prężnego świata – 

pod takim hasłem  obchodzo-

ny będzie w tym roku Świato-
wy Dzień Inżynierii Zrówno-
ważonego Rozwoju, określany 
częściej jako Światowy Dzień 
Inżyniera.  Uchwalono go pod 

koniec 2019 roku podczas 

światowego kongresu World 
Federation of Engineering Or-

ganizations (WFEO) w Melbo-

urne, zorganizowanego wspól-
nie z UNESCO, które od 4 lat 
patronuje temu wydarzeniu.   

      Centralne uroczystości 
święta poświęconego twórcom 
techniki odbędą się w Paryżu 
4 marca, a krajowe 3 marca w 

Warszawskim Domu Technika 

NOT od godziny 11.00. Głów-
nym organizatorem i patro-

nem wydarzenia jest Federa-

cja Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT. Uroczy-

stość będzie połączone z pod-
sumowaniem XXIX edycji ple-

biscytu Przeglądu Techniczne-
go o tytuł Złotego Inżyniera. 
      Ranga tego tytułu w środo-
wisku technicznym, który pro-
muje wybitnych twórców tech-
niki,  jest bardzo duża, dlatego 
połączyliśmy tę uroczystość z 
obchodami Światowego Dnia 

Ciąg dalszy ze s.1  
 

3 marca – święto inżynierów 

w Warszawskim Domu Technika 

go oraz dodatku uzasadnionego 

szczególnymi kwalifikacjami, 
warunkami lub miejscem pełnie-
nia służby – z 75 proc. do 80 

proc. uposażenia zasadniczego.  
      Funkcjonariusze służb spe-
cjalnych otrzymają świadczenie 
motywacyjne, które obecnie 
przysługuje już służbom podle-

głym Ministrowi Spraw We-
wnętrznych i Administracji, 
Służbie Więziennej oraz żołnie-
rzom zawodowym Sił Zbrojnych 
RP, w wysokości 1,5 tys. zł 
brutto po 25 latach służby i 2,5 
tys. zł brutto po 28,5 latach służ-
by.  

      Nowe rozwiązania zaczną 
obowiązywać ze skutkiem od 1 
marca 2023 r. 

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i 
Administracji RP   
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      Innowacje inżynierskie dla 
bardziej prężnego świata – pod 

takim hasłem  będzie obcho-
dzony w tym roku Światowy 
Dzień Inżynierii Zrównoważo-
nego Rozwoju, nazywany 

Światowym Dniem Inżyniera. 
Uchwalono go w listopadzie 

2019 r. podczas światowego 
kongresu World Federation of 

Engineering Organizations 

(WFEO) w Melbourne, zorga-

nizowanego wspólnie z UNE-
SCO, które patronuje temu 
wydarzeniu.   

      Centralne uroczystości 
święta poświęconego twórcom 
techniki odbędą się w Paryżu 4 
marca, a krajowe 3 marca w 

Warszawskim Domu Technika 

NOT od godziny 11.00. Głów-
nym organizatorem i patro-

nem wydarzenia jest Federa-

cja Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT. Podczas 

tej uroczystości zostaną też 
wręczone tytuły: Diamentowy, 
Złoty, Srebrny Inżynier oraz 
Wyróżnienia, uzyskane w 
XXIX edycji plebiscytu Prze-

glądu Technicznego o tytuł 
Złotego Inżyniera. W plebiscy-

cie tym przyznawany jest tak-

że tytuł Honorowego Złotego 
Inżyniera, osobom, które ma-
jąc dyplom inżyniera lub tech-
nika, odniosły wybitne sukcesy 
w innych dziedzinach. 
      Ranga tego tytułu w środo-
wisku technicznym, który pro-
muje wybitnych twórców tech-
niki,  jest bardzo duża, dlatego 
połączyliśmy tę uroczystość z 
obchodami Światowego Dnia 
Inżyniera – informuje Ewa 

Mańkiewicz -Cudny  p re-

zes  Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT. – 

Dzięki temu, wzmacniamy do-
datkowo przekaz kierowany do 

społeczeństwa o dokonaniach 
twórców techniki, którzy odgry-
wają kluczową rolę w rozwoju 
cywilizacyjnym a nawet kulturo-

wym. Decydują o postępie tech-
nologicznym, społecznym i go-
spodarczym we wszystkich dzie-

dzinach. Współczesny świat po-
trzebuje coraz bardziej nowo-

czesnej myśli inżynieryjnej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zasad zrównoważonego rozwoju 
– nieszkodzenia planecie i życiu 
na niej. Nie zapominamy jedno-

cześnie o poprawie standardu 

życia, zdrowia mieszkańców i 
bezpieczeństwa w tym ekolo-
gicznego. 

      Motto tegorocznych obcho-

dów Światowego Dnia Inżyniera 
– Innowacje inżynierskie dla 
bardziej prężnego świata, do-

skonale wpisuje się w działania 
FSNT-NOT. Ten prężny świat w 
naszym rozumieniu ma służyć 
ludzkości i Ziemi, zapewniając 
nam bezpieczeństwo oraz roz-
wiązywanie najważniejszych 
problemów lokalnych i global-
nych dla dobra wspólnego, do-
daje prezes Federacji. 

Korzyści i zagrożenia 
      Technika zmieniła współ-
czesny świat, ułatwiając lu-
dziom codzienne życie, możli-
wości komunikacyjne, szybkość 
przemieszczania się, dostęp do 
dóbr kultury, usług medycznych 
i nowoczesnych terapii itp.  – 

Chyba nie przesadzę jeśli po-
wiem, że we współczesnej me-
dycynie o sukcesie w diagnozo-

waniu i terapii decydują w dużej 
mierze osiągniecia fizyki, che-
mii i techniki. Co nie oznacza, iż 
pomijamy wiedzę medyczną i 
zdobycze innych dziecin np. 

biotechnologii czy genetyki  – 

 

4 marca 

Światowy Dzień Inżyniera 

Inżyniera – informuje Ewa 

Mańkiewicz -Cudny  pre-

zes  Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. 

– Dzięki temu, wzmacniamy 
dodatkowo przekaz kierowany 

do społeczeństwa o dokona-
niach grupy zawodowej, która 
odgrywa kluczową rolę w roz-
woju cywilizacyjnym. Decyduje 

o postępie technologicznym, 
społecznym i gospodarczym 
we  wszystkich dziedzinach. 

Współczesny świat potrzebuje 
coraz bardziej nowoczesnej my-

śli inżynieryjnej z uwzględnie-
niem zasad zrównoważonego 
rozwoju dążąc do poprawy stan-
dardu życia, zdrowia mieszkań-
ców i bezpieczeństwa narodo-
wego i ekologicznego. 

      Motto tegorocznych obcho-

dów Światowego Dnia Inżynie-
ra – Innowacje inżynierskie dla 
bardziej prężnego świata, do-
skonale wpisuje się w te działa-

nia. Ten prężny świat w naszym 
rozumieniu ma dobrze służyć 
ludzkości i planecie, zapewnia-
jąc nam bezpieczeństwo oraz 
rozwiązywanie najważniejszych 
problemów lokalnych i global-
nych dla dobra wspólnego, do-
daje prezes Federacji. (JC) 
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zauważa Ewa Mańkiewicz-

Cudny. – Lekarze korzystają z 
zaawansowanych technologicz-

nie urządzeń, ale inżynierowie 
muszą współpracować z medy-
kami i pogłębiać swoją wiedzę 
medyczną, aby wiedzieli co ma-
ją diagnozować i w czym wspie-
rać leczenie. Musza wiedzieć w 
jakim kierunku prowadzić bada-
nia i co w ich rezultacie kon-

struować i rejestrować.   
      Technika przyniosła ludzko-
ści wiele korzyści, ale wywołała 
też szereg niepokojących zja-
wisk. Żyjemy w świecie nasila-
jących się zagrożeń militarnych, 
klimatycznych, ekologicznych, 

zdrowotnych, egzystencjalnych, 

cybernetycznych i wielu innych. 

Od twórców techniki zależy jak 
sobie z tymi kryzysami poradzi-

my. Obchody Światowego Dnia 
Inżyniera są okazją nie tylko do 
prezentowania dorobku twórców 
techniki, ale  ostrzegania przed 

takim niebezpieczeństwem. 
Znajduje to odzwierciedlenie w 

corocznych programach tych 

uroczystości. 
Partnerska współpraca 
      Federacja Stowarzyszeń Na-

ukowo-Technicznych NOT przy 

współdziałaniu z Konferencją 
Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych (KRPUT) i Aka-

demią Inżynierską w Polsce, 
obchodzi to święto już po raz 
czwarty. Partnerem FSNT-NOT 

w 2020 r., podczas pierwszych 

obchodów tego święta  była Po-
litechnika Poznańska. Zainaugu-
rowano je w Poznaniu pod ha-

słem „Zrównoważonego rozwo-
ju”. W uroczystości uczestniczy-
ło wielu rektorów i reprezentan-
tów polskich politechnik i sto-
w a r z y s z e ń  n a u k o w o -

technicznych, przedstawicieli 

resortu nauki i władz wojewódz-
kich. Dyskusja poświęcona była 
m.in. perspektywom rozwoju 

sztucznej inteligencji. Przypo-

mniano  też wkład polskich in-
żynierów w rozwój światowej 
cywilizacji. 

      Wybuch pandemii spowodo-

wał, że w 2021 r. organizatorzy 
wspólnie z Politechniką Śląską, 
przeprowadzili obchody pod 

hasłem „Zdrowa planeta”  w 

formule on-line. Podobnie było 
w 2022 r., ponieważ nadal obo-
wiązywały ograniczenia wyni-

kające z pandemii. -wspomina 

prezes Federacji. 

      Ubiegłoroczne święto, które-
go współgospodarzem była Poli-
technika Warszawska przebiega-

ło pod hasłem  „Odbudujmy 
lepszą inżynierię na przyszłość”. 
Wśród wielu poruszanych za-
gadnień, dotyczących wkładu 
inżynierów w rozwój nauki, me-
dycyny, cyfryzacji, przemysłu 
4.0, transformacji energetycznej, 

mówiono także o perspektywach 
kształcenia inżynierów dla przy-
szłości. 
      Jest to niezwykle ważny pro-
blem, bo dzisiaj na politechni-

kach przygotowuje się absol-
wentów do zawodów, których 
jeszcze nie znamy i rozwiązy-
wania problemów których też 
jeszcze nie znamy – zauważa 
Ewa Mańkiewicz-Cudny. – Mu-

simy im dać takie podstawy, 
żeby każdy przyszły inżynier 
umiał już we własnym zakresie 
uzupełniać na bieżąco swoją 
wiedzę i nadążać za zmianami 
technologicznymi i cywilizacyj-

nymi, które dokonują  się w za-
wrotnym tempie. 

Tegoroczne obchody 
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      Połączenie Światowego 
Dnia Inżyniera z podsumowa-
niem XXIX edycji plebiscytu 

Przeglądu Technicznego o tytuł 
Złotego Inżyniera nadaje uro-
czystości charakter wyjątkowy. 
Obchody odbędą się, w siedzi-
bie FSNT-NOT, w Warszaw-

skim Domu Technika, który po-
wstał 118 lat temu i cały czas 
służy upowszechnianiu wiedzy i 
działalności  inżynierskiej. 
      Zainaugurują je dwa wykła-
dy wygłoszone przez wybitnych 
specjalistów z Politechniki War-
szawskiej i Poznańskiej – je-

den  na temat wkładu polskich 
twórców techniki w zrównowa-
żony rozwój a drugi dotyczący 
przyszłości polskiej energetyki: 
atom, OZE, wodór czy inne roz-
wiązania. 
W dalszej części uroczystości 
zostaną wygłoszone wykłady 
p o ś w i ę c o n e  z a g a d n i e -
niom  sztucznej inteligencji oraz 

osiągnięciom polskiej kosmo-
nautyki, a także prezentacje do-
konań studenckich kół nauko-
wych wybranych uczelni tech-

nicznych. 

      Polskie obchody Światowe-

go Dnia Inżyniera 3 marca 2023 
r. będą transmitowane na żywo 
na kale TV NOT (https://

www.youtube.com/@TV_NOT) 

od godz. 11.00. Światowe ob-
chody Dani Inżyniera będą 
transmitowane 4 marca 2023 r. 

n a  s t r o n i e  h t t p s : / /

worldengineeringday.net/live/ 
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      Przy rosnących cenach 
energii, spowodowanych 

sytuacją geopolityczną, 
uwaga konsumentów, w 
szczególności dużych od-
biorców energii elektrycz-
nej skupiona jest na oszczę-
dzaniu i ograniczaniu jej 

zużycia. Działania podejmo-
wane w tym zakresie wy-

chodzą znacznie poza ramy 
wynikające z zaleceń oraz 
dyrektyw europejskich, do-

tyczących transformacji 
energetycznej oraz odna-

wialnych źródeł energii. 
 

      Racjonalne wykorzystywa-

nie energii ważne jest zarówno 
dla dużej infrastruktury użytecz-
ności publicznej, firm produk-
cyjnych, instytucji zarządzają-
cych pomieszczeniami biurowy-

mi i magazynami, jak również 

dla odbiorców domowych. Wy-
muszona zmiana sposobu my-

ślenia o poszanowaniu energii 
elektrycznej rozbudza nadzieję 
na zdecydowanie bardziej rewo-

lucyjne zmiany w zakresie dyna-

miki wdrażania najnowocze-
śniejszych technologii wpływa-
jących na poprawę sprawności 
energetycznej w procesie prze-

kształcania energii elektrycznej. 
 

      Takie przekształcanie polega 
na dopasowaniu napięć i prądów 
do poziomów wymaganych 
przez określone urządzenie elek-
tryczne, co wydaje się współ-
cześnie kwestią zupełnie oczy-
wistą. Natomiast analiza pozio-
mu strat energii elektrycznej, 

wynikająca z procesu jej prze-
kształcania, nie jest już zagad-
nieniem tak oczywistym. Często 
była pomijana w okresie wyso-
kiej stabilności cen energii. 
 

Doskonalenie 

konstrukcji 
      Energia elektryczna jest od 

ponad pół wieku przekształcana 
i formowana z wykorzystaniem 

układów prostowniczych, falow-
nikowych oraz przetworników 
określanych wspólnym mianem 
przekształtników energoelektro-
nicznych. W ich skład wchodzą 
komponenty półprzewodnikowe, 
wytwarzane w technologii krze-

mowej, głównie diody, tranzy-
story oraz tyrystory mocy. Rela-

tywnie niski koszt przyrządów 
półprzewodnikowych wytwarza-
nych w technologii krzemo-

wej,  doprowadził do szybkiej i 
skutecznej adaptacji tej techno-

logii w przekształtnikach ener-
goelektronicznych. 

      Po opracowaniu i przetesto-

waniu najpopularniejszych pod-

stawowych topologii układów 
przekształtnikowych i weryfika-
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cji ich funkcjonowania, produ-

cenci tranzystorów mocy skupili 
się w głównej mierze na dosko-
naleniu ich konstrukcji. Doty-

czyło to poprawy szybkości ich 
działania (tranzystory DMOS) 
oraz wydajności prądowej 
(tranzystory IGBT). Pierwsze 

poważne problemy konstrukcyj-
ne pojawiły się w momencie 
zdefiniowania bardzo silnej za-

leżności pomiędzy maksymalną 
prędkością przełączania tranzy-
stora, jego wydajnością prądową 
oraz maksymalnym napięciem 
pracy. 

      Ograniczenia technologii 

krzemowej w przypadku przy-

rządów mocy dały najwyraźniej 
o sobie znać przy jednoczesnej 
optymalizacji częstotliwości pra-
cy i napięcia przebicia. Opraco-
wanie jeszcze bardziej wyrafino-

wanych konstrukcyjnie tranzy-

storów (super junction MOS) 
pozwoliło w tym przypadku 
przyśpieszyć ich działanie, ale 
niestety kosztem maksymalnego 

napięcia pracy. Fizyka półprze-
wodników wyraźnie dała o sobie 
znać, a pewnych barier wynika-
jących z właściwości elektro-

fizycznych krzemu po prostu 

przekroczyć się nie udało. Wy-
dajność prądowa tranzystora i 
jego maksymalne napięcie pracy 
są parametrami silnie skorelowa-
nymi w każdej technologii pół-
przewodnikowej. Wyraźne 
zwiększenie napięcia pracy tran-
zystora o założonej wydajności 
prądowej albo wyraźne zwięk-
szenie wydajności prądowej dla 
określonej klasy napięciowej 
tranzystora wymaga zmiany 

używanego w technologii pół-
przewodnika na materiał charak-
teryzujący się szerszą przerwą 
energetyczną. 
 

Nowe materiały 

półprzewodnikowe 
      Od momentu określenia fun-
damentalnych ograniczeń tech-

nologii krzemowej oczywisto-

ścią staje się konieczność poszu-
kiwania nowego materiału pół-
przewodnikowego z szeroką 
przerwą energetyczną, który w 
przyszłości zastąpi krzem w za-
stosowaniach energoelektronicz-

nych. Wyboista i trudna jak się 
okazało droga poszukiwania ko-
lejnego materiału rozpoczyna się 
już w latach 70-tych ubiegłego 
wieku, a doskonalenie technolo-

gii wytwarzania odpowiedniej 

jakości kryształu zajęło naukow-
com ponad 30 lat. 

      Materiałem, który z całą 
pewnością zmieni w przyszłości 
oblicze nowoczesnej energoelek-

troniki, okazał się węglik krze-
mu (SiC). Materiał ten charakte-
ryzuje się trzykrotnie szerszą 
przerwą energetyczną w porów-
naniu z krzemem. W przypadku 

określonej klasy napięciowej 
przyrządów półprzewodniko-
wych pozwala to na ponad 100-

krotne obniżenie rezystancji 
przyrządu w stanie włączenia. 
Przekłada się też w pewnym 
uproszczeniu na ograniczenie o 

60-70% sumy statycznych oraz 

dynamicznych strat mocy roz-

praszanych w postaci ciepła. 
Jakość uzyskiwanych podłoży 
SiC umożliwiła komercjalizację 
szybkich diod półprzewodniko-
wych mocy na początku XXI 
wieku. Około 10 lat później po-
jawiły się na rynku pierwsze, 
doskonalone do chwili obecnej, 

tranzystory MOSFET wykonane 

w technologii SiC. 

 

Rekordowe sprawności 
energetyczne 

      Jednym z pierwszych zasto-

sowań nowoczesnych przyrzą-
dów półprzewodnikowych SiC 
stały się aktywne układy korek-
cji współczynnika mocy (PFC) 
oraz systemy gwarantowanego 

zasilania (UPS). Wykorzystywa-

ne w tych rozwiązaniach szybkie 
diody SiC pozwoliły na uzyska-

nie rekordowych sprawności 
energetycznych w przypadku 

systemów zasilania. Podstawo-
wą siłą napędową prezentowanej 
technologii okazały się jednak 
pojazdy z napędem hybrydo-
wym (PHEV) oraz napędem 
elektrycznym (BEV). 

      Czynnikiem decydującym o 
wysokim zapotrzebowaniu na 

nowoczesne półprzewodniki 
okazała się nie tylko wyraźnie 
podwyższona zdolność do prze-
twarzania dużej mocy, ale prze-
de wszystkim możliwość nisko-
stratnego przełączania wysokich 
napięć i prądów ze znacznie 
wyższą częstotliwością. Zwięk-
szenie częstotliwości przełącza-
nia elementów półprzewodniko-
wych o co najmniej rząd wielko-
ści od poziomu kilkudziesięciu 
do kilkuset kHz pozwala przede 

wszystkim zmniejszyć gabaryty 
oraz masę niezbędnych do opra-
cowania układów przekształtni-
kowych komponentów pasyw-
nych (cewki, kondensatory). W 

przypadku pierwszych opraco-

wań napędów pojazdów PHEV 
oraz BEV pozwoliło to na 
zmniejszenie wymiarów oraz 
masy napędu o odpowiednio 
50% oraz 30%. W przypadku 

poprawnie zaprojektowanych, 

dedykowanych układów falow-
nikowych możliwe jest uzyska-
nie ekstremalnie wysokiej 

sprawności energetycznej na 
poziomie powyżej 99% dla no-
minalnej wydajności prądowej 
przekształtnika. 
 

Bariera 

dla implementacji 

przyrządów SIC 
      Skuteczna komercjalizacja 

przyrządów półprzewodniko-
wych SiC nie jest niestety jedno-

znaczna z tempem ich adaptacji 

w konstrukcjach przekształtni-
ków innych niż zastosowania 
motoryzacyjne. Okazuje się bo-
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wiem, że największa zaleta no-
wej technologii półprzewodni-
kowej, polegająca na zwiększe-
niu częstotliwości pracy ukła-
dów przekształtnikowych, stała 
się w pewnym sensie barierą dla 
implementacji przyrządów SiC 
w nowoczesnych rozwiązaniach. 
Wykorzystanie pełnego poten-
cjału nowej technologii półprze-
wodnikowej wymaga zwiększe-
nia częstotliwości pracy ukła-
dów przekształtnikowych. To z 
kolei nie pozwala na zamianę 
jeden do jednego krzemowych 

przyrządów półprzewodniko-
wych na nowe diody i tranzysto-

ry w istniejących już projektach 
układów przekształtnikowych w 
celu uzyskania wysokiej spraw-

ności energetycznej. Układy 
przekształtnikowe dla nowocze-
snej energoelektroniki muszą 
zostać zaprojektowane od pod-
staw z wykorzystaniem nowo-

czesnych, dedykowanych mate-

riałów magnetycznych, induk-
cyjnych oraz kondensatorów 
przygotowanych do pracy w 

wyższych częstotliwościach. 
      Wyższa częstotliwość pracy 
układów przekształtnikowych 
wymaga jednocześnie odpo-
wiedniej wiedzy na temat pro-

jektowania obwodów drukowa-
nych zapewniających odpowied-
ni poziom kompatybilności 
elektromagnetycznej. Minimali-

zujących jednocześnie wpływ 
efektów pasożytniczych, wyni-
kających chociażby z indukcyj-
ności samych ścieżek połącze-
niowych. Piętrzące się na etapie 
projektowania problemy związa-
ne z uwzględnieniem efektów 
pasożytniczych oraz zagadnień 
termicznych często zniechęcają 
projektantów do stosowania do-
stępnych nowoczesnych rozwią-
zań, ze względu na ograniczone 
doświadczenie w projektowaniu 
takich układów. Zmniejszające 
się wymiary układów prze-
kształtnikowych prowadzą nieu-
chronnie do zwiększenia gęsto-

ści mocy finalnych rozwiązań, 
które już dawno przekroczyły 
wartość 1 kW/dm3, a często 
nawet 5 kW/dm3. Odprowadza-

nie ciepła z tak ograniczonej 
objętości przestrzeni zamknię-
tych wymaga podjęcia wstęp-
nych działań na etapie projekto-
wania obwodów drukowanych, 
obudów urządzeń przekształtni-
kowych oraz uwzględnienia 
wielu zagadnień związanych z 
przewodnością cieplną, rozsze-
rzalnością termiczną materia-
łów, mikromechaniką. 
 

Zalety nowoczesnych 

rozwiązań 
      Wracając do tematyki roz-
ważanej na wstępie należy ocze-
kiwać, że wszystkie czynniki 
związane z kryzysem energe-
tycznym będą wpływać w pozy-
tywny sposób na zdecydowane 
przyśpieszenie prac mających na 
celu adaptację nowoczesnych 
rozwiązań oraz implementację 
przyrządów półprzewodniko-
wych w zaawansowanych ukła-
dach przekształtnikowych. Du-
żym i dobrze nastawionym do 
nowoczesnych rozwiązań ryn-
kiem jest sektor produkcji prze-

kształtników do przetwarzania 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. Nowoczesne 

przyrządy będą wchodziły w 
skład układów mikrofalowniko-
wych współpracujących z insta-
lacjami fotowoltaicznymi. 

      Zaawansowane układy mi-
krofalownikowe współpracujące 
z pojedynczymi panelami foto-

woltaicznymi i montowane bez-

pośrednio pod nimi sprzyjają 
uproszczeniu instalacji. Zwięk-
szają poziom jej bezpieczeństwa 
pożarowego z uwagi na zmniej-
szenie wartości napięcia DC w 
instalacji (do 60 V). Przyczynia-

ją się przede wszystkim do zna-
czącego zwiększenia sprawności 
energetycznej instalacji narażo-
nych na częściowe zacienienie 
na skomplikowanych, wielospa-

dowych konstrukcjach dacho-

wych. Wraz ze wzrostem nomi-

nalnych mocy należy się spo-
dziewać jeszcze skuteczniejszej 
adaptacji nowoczesnych techno-

logii w przekształtnikach współ-
pracujących z turbinami wiatro-
wymi oraz tworzących podsta-
wowe, krytyczne układy łado-
wania pojazdów PHEV oraz 
BEV, zarówno po stronie pojaz-
dów, jak również po stronie ze-
wnętrznych układów ładowania 
z uwagi na postęp w zakresie 
miniaturyzacji. Znacznych osz-

czędności energii elektrycznej 
oraz miniaturyzacji należy się 
spodziewać w elektrycznych 
systemach dźwigowych i to za-
równo w przypadku rozwiązań 
windowych, jak również zastę-
powania przemysłowych podno-
śników (wyciągarek) z napędem 
spalinowym podnośnikami elek-
trycznymi. 

      Uwzględniając wschodzący 
etap rozwoju prezentowanych 

technologii oraz modele wdraża-
nia opisywanych technologii w 

krajach wysokorozwiniętych, 
warto w tym miejscu podkreślić, 
że jednym z najskuteczniejszych 
sposobów opracowywania no-
woczesnych przekształtników 
jest dobrze zaaranżowana 
współpraca przedstawicieli śro-
dowiska biznesowego z uczel-

niami technicznymi oraz insty-

tutami badawczo-rozwojowymi. 

Pozwala to na efektywny trans-

fer wiedzy i rozwiązań wypraco-
wanych w tym zakresie w ostat-

nich latach w ośrodkach nauko-
wych. 

        Prof. dr hab. inż. Mariusz 
Sochacki Kierownik Zakładu 
Technologii Mikrosystemów i 
Materiałów Elektronicznych w 
Instytucie Mikroelektroniki i 

Optoelektroniki Politechniki 

Warszawskiej 

mariusz.sochacki@pw.edu.pl 
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      Polscy naukowcy opraco-

wali technikę, która pozwala 
na oglądanie siatkówki i na-
czyniówki na dowolnych głę-
bokościach. Współczesne ob-
razowanie tkanek oka bez to-

mografii OCT nie byłoby moż-
liwe. Ta jedna z najpopular-

niejszych i najdokładniejszych 
technik diagnostycznych na 

świecie umożliwiła nam peł-
niejsze zrozumienie mechani-

zmów wielu chorób i lepszy 
dobór terapii. Tomografia 
OCT nie jest jednak techniką 
idealną. Szum koherentny czy 
ograniczony zakres osiowy 

uniemożliwiają obrazowanie w 
wysoką rozdzielczością, a tak-
że pełną penetrację wszystkich 
warstw siatkówki i naczyniów-
ki. 
      Naukowcy z Międzynarodo-
wego Centrum Badań Oka 
(ICTER) znaleźli na to sposób i 
opracowali  przestrzenno -

czasową tomografię optyczną 
(Spatio-Temporal Optical Cohe-

rence Tomography, STOC-T). 

Najnowsze badania zespołu pro-
wadzonego przez prof. Macieja 

Wojtkowskiego potwierdzają, że 
dzięki tej metodzie można oglą-
dać siatkówkę i naczyniówkę z 
dużą rozdzielczością na dowol-
nych głębokościach w przekroju 
czołowym. Nikomu na świecie 
do tej pory to się nie udało. 
Oko nie zawsze wszystko od-

krywa 
      Technologie obrazowania, 

takie jak skaningowa oftalmo-

skopia laserowa oraz angiografia 

fluoresceinowa (AF) i indocyja-

ninowa (ICG), przełożyły się na 

dokładniejsze leczenie wielu 
chorób oczu, ale złotym standar-
dem nadal pozostaje tomografia 

OCT. Jest bezbolesna i nieinwa-

zyjna, choć wyzwaniem nadal 
pozostaje rozróżnienie ważnych 
elementów morfologicznych 
oka. Angiografia OCT (angio-

OCT) idzie krok dalej i umożli-
wia wizualizację mikrokrążenia 
siatkówki oraz naczyniówki bez 
wstrzykiwania barwników, ale 
jakość uzyskiwanych obrazów 
pozostawia wiele do życzenia i 
w wielu przypadkach wcale nie 

jest lepsza od klasycznej tomo-

grafii OCT. Nie pomaga w tym 

sama skomplikowana budowa 

naczyniówki, która jest bardzo 
trudna w obrazowaniu, a jedno-

cześnie złożona, bo odżywia 
zewnętrzne warstwy siatkówki. 
      Strukturę naczyniówki moż-
na podzielić na cztery warstwy: 
warstwę Hallera (najbardziej 
zewnętrzna, składająca się z na-
czyń krwionośnych o większej 
średnicy); warstwę Sattlera 
(warstwa naczyń krwionośnych 
o średniej średnicy); choriokapi-
lar (warstwa naczyń włosowa-
tych) i błonę Brucha (najgłębsza 
warstwa naczyniówki). Chorio-
kapilary (CC), nabłonek barwni-
kowy siatkówki (RPE) i komór-
ki fotoreceptorowe tworzą jed-
nolity kompleks metaboliczny, 

który jest kluczowy w monitoro-
waniu dysfunkcji siatkówki, w 
tym zwyrodnienia plamki żółtej 
związanego z wiekiem (AMD), 
retinopatii cukrzycowej, zapaleń 
błony naczyniowej (łac. Uveitis) 
czy innych chorób degeneracyj-
nych siatkówki. 
      Najlepszą obecnie znaną 

(choć niedoskonałą) metodą wi-
zualizacji naczyń naczyniówki 
jest angiografia ICG, która jest 
selektywna czasowo i pozwala 

na ich obserwację krótko po po-
daniu barwnika.  ICG nie potrafi 

jednak rozróżniać poszczegól-
nych warstw naczyniówki. Nie 
ujawnia także złożoności CC, co 
w ograniczonym zakresie dało 
się dostrzec tylko przy użyciu 
angio-OCT. Wykazano, że obra-
zy angio-OCT uzyskane na róż-
nych głębokościach naczyniów-
ki mają podobny wygląd, co 
sugeruje, że mogą zawierać inne 
warstwy, m.in. warstwę Sattlera. 
A to z kolei czyni wszelką anali-
zę ilościową bezcelową. 
Zajrzeć głębiej 
      W poprzedniej pracy zatytu-

łowanej „Light-adapted flicker 

optoretinograms captured with a 

spatio-temporal optical coheren-

ce-tomography (STOC-T) sys-

tem”, naukowcy ICTER opisali 
wynalezioną przez nich czasowo
-częstotliwościową tomografię 
optyczną OCT (Spatio-Temporal 

Optical Coherence Tomography 

STOC-T) do rejestrowania opto-

retinogramów siatkówki. 
      Teraz zespół prof. Macieja 
Wojtkowskiego z ICTER w pra-

cy zatytułowanej „Spatio-

Temporal Optical Coherence 

Tomography provides full 

thickness imaging of the chorio-

retinal complex” wykazał, że 
obrazy siatkówki uzyskane przy 
użyciu STOC-T zachowują jed-
nolitą rozdzielczość ~5 μm we 

wszystkich trzech wymiarach, 

na całej grubości około 800 μm. 

To z kolei pozwala na uzyskanie 

wysokokontrastowych, wolume-

Ciąg dalszy ze s.1 

Technika STOC-T,  

kamień milowy w obrazowaniu oczu 
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trycznych obrazów choriokapi-
lar ze zredukowanym efektem 

rozproszenia. 

      Zastosowaliśmy znane algo-
rytmy przetwarzania danych 

oraz opracowaliśmy nowe do 
obsługi i przetwarzania pozy-
skanych zestawów danych w 
celu uzyskania wysokokontra-

stowych danych (objętości) 3D 
dla siatkówki w dużych polach 
widzenia. Zastosowana techno-

logia i algorytmy umożliwiły 
obrazowanie siatkówki i naczy-
niówki w wysokiej rozdzielczo-
ści poprzecznej na różnych głę-
bokościach, uwidaczniając po 
raz pierwszy zróżnicowanie 
morfologii w obrębie warstw 
Sattlera, Hallera i choriokapilar 

– mówi prof. Maciej Wojtkow-

ski z ICTER. 

      Głównym ograniczeniem 
przełomowej techniki jest w tej 

chwili obecna cena kamery, któ-
ra wynosi około 100 000 euro. 
Naukowcy oczekują, że wraz ze 
wzrostem wolumenu produkcji, 

może ona stopniowo spadać, 
choć trudno przewidzieć do ja-
kiego pułapu. Na pewno teraz 
wiele placówek badawczych nie 
mogłoby sobie pozwolić na tak 
drogie narzędzie. 
      Tomografia STOC pozwala 

na obrazowanie wszystkich 
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      W Polsce mamy ok. 3 mi-

lionów osób, które chorują na 
cukrzyce, z tego milion wyka-

zuje objawy retinopatii cu-

krzycowej, a ok. 300 tysięcy 
osób jest zagrożonych cukrzy-
cowym obrzękiem plamki, 
który nieleczony prowadzi do 
nieodwracalnej ślepoty. 7 lute-
go po województwie lubelskim 
wyruszy w trasę OKOBUS, 
który w ramach interdyscypli-
narnego programu zbada 5 

tys. pacjentów z cukrzycą pod 
kątem obrzęku cukrzycowego 
plamki (DME). Na podstawie 

tych badań mają powstać, w 
kolejnym etapie programu, 

algorytmy sztucznej inteligen-

cji, które pozwolą na prowa-
dzenie szybko i skutecznie ba-

dań przesiewowych w całym 
kraju. 
      Interdyscyplinarny projekt 

OKOBUS, skupiający zespół 
specjalistów zarówno z dziedzi-
ny okulistyki, informatyki, łącz-
ności i lekarzy rodzinnych, sta-
wia sobie za cel diagnostykę 
chorych na cukrzycę pod kątem 

cukrzycowego obrzęku plamki – 

(DME – diabetic macular ede-

ma). Dzięki realizacji programu 
na dalszym jego etapie ma po-

wstać AI, która pozwoli na 
wczesnym etapie na wyłonienie 
pacjentów wymagających pogłę-
bionej diagnozy i leczenia w 

zakresie DME. 

      W OKOBUSIE będą wyko-
nywane zdjęcia dna oka oraz 
badanie angio-OCT – badania 

konieczne i wystarczające, by 
zarejestrować nawet najwcze-
śniejsze objawy cukrzycowego 
obrzęku plamki. Cukrzycowy 
obrzęk plamki jest najczęściej 
spotykanym powodem wyklu-

czenia pacjentów z rynku pracy 
i przechodzenia na rentę. Pro-
gram OKOBUS i telemedycyna, 

a w następnym etapie AI, mają 
ten trend zmienić, podobnie jak 
się to stało w Wielkiej Brytanii. 
Interdyscyplinarny projekt 

OKOBUS 
      Jak mówi prof. Robert Rej-

dak, kierownik Kliniki i Kate-

dry Okulistyki Ogólnej Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie, 

projekt OKOBUS jest wynikiem 

kilkuletniej pracy zespołu Kate-
dry i Kliniki Europeistyki Ogól-
nej i Dziecięcej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie oraz 

współpracy z ośrodkami: 
Rutgers University w New Jer-

sey z prof. Marco Zarbinem i 

jego zespołem oraz Instytutem 
Łączności w Warszawie i zespo-
łem prof. Pawła Pławiaka. Pro-
jekt wspiera minister cyfryzacji 

Janusz Cieszyński. Z ramienia 
Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie projekt nadzoruje rek-

tor, prof. Wojciech Załuska. 

      Projekt OKOBUS jest pro-

jektem interdyscyplinarnym, 

skupiającym zespół specjalistów 
zarówno z dziedziny okulistyki, 
informatyki, łączności i lekarzy 
rodzinnych. Jego celem jest dia-

gnostyka chorych na cukrzycę 
pod kątem cukrzycowego obrzę-
ku plamki – (DME- diabetic 

macular edema) w oparciu o 

telemedycynę. Na bazie wyni-
ków programu będzie tworzona 
aplikacja i algorytm sztucznej 

inteligencji, który na dalszych 
etapach projektu będzie wyko-
rzystywany w ocenie zdjęć oku-

Ciąg dalszy ze s.1 

OKOBUS 
projekt dla pacjentów okulistycznych z cukrzycą 

głównych warstw, a przy tym na 
uwidocznienie trudnych do zo-

brazowania warstw w dużym 
zakresie poprzecznym i osio-

wym. Obecnie dane te mogą być 
analizowane jedynie w trybie 

offline ze względu na niską 
szybkość transmisji pomiędzy 
kamerą a komputerem. Do prze-
tworzenia wszystkich ogrom-

nych ilości wygenerowanych 
danych potrzebna jest znaczna 

moc obliczeniowa komputera, 

którą jednak można nieco 
zmniejszyć wykorzystując algo-

rytmy uczenia maszynowego, 

takie jak deep learning. 

      Zastosowanie STOC-T do 

obrazowania siatkówki umożli-
wia rekonstrukcję morfologii 
czopków w ludzkim oku. Dzięki 
wspomnianej kamerze, metoda 

STOC-T pozwala na uchwyce-

nie siatkówki w ułamku sekundy 
i zarejestrowanie całej jej głębi 
w niezwykle wysokiej, niespoty-

kanej dotąd rozdzielczości. W 
praktyce klinicznej oznacza to, 

że pacjent nie zdąży nawet mru-
gnąć, a jego oko będzie już w 

pełni zobrazowane i to z dokład-
nością pozwalającą oglądać na-
wet pojedyncze komórki. Tomo-
grafia STOC może zapoczątko-
wać nową erę w diagnostyce 
chorób oka, choć trzeba jeszcze 
wiele zrobić, by mogła ona zo-
stać odpowiednio rozpowszech-
niona. 

ichf.edu.pl 

Redaktor 

 

                    Więcej na: https://
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listycznych – mówi prof. Rej-
dak. 

      Jak wyjaśnia prof. Rejdak, 
OKOBUS, który przebada 5 tys. 
pacjentów chorych na cukrzycę i 
wyruszy w swoją trasę po ośrod-
kach medycyny rodzinnej woje-

wództwa lubelskiego 7 lutego, 
będzie wyposażony w sprzęt 
najnowszej technologii – kame-

rę robiącą zdjęcia dna oka oraz 
badania techniką Angio-OCT. 

      Pod względem medycznym 
to bardzo ważny projekt, bo nie-
zwykle istotne jest, abyśmy wy-
krywali jak najwcześniej zabu-
rzenia wzroku u osób cierpią-
cych na cukrzycę. Dzięki niemu 
ma powstać także AI, która po-
zwoli na wczesnym etapie na 

wychwycenie pacjentów wyma-
gających pogłębionej diagnozy i 
leczenia — podkreśla Tomasz 
Zieliński, wiceprezes Porozu-
mienia Zielonogórskiego, który 
współpracuje w realizacji pro-
gramu OKOBUS. 

AI wspomoże diagnostykę 
DME 
      Jednym z celów programu 
OKOBUS jest na kolejnym jego 

etapie powstanie sztucznej inte-

ligencji, której zadaniem będzie 
szybsza diagnoza pacjentów z 
cukrzycą w zakresie DME. 
      Prace w tym zakresie prowa-

dzi zespół prof. Pawła Pławiaka, 
dyrektora naukowego Instytutu 

Łączności. Na świecie co praw-
da istnieją już takie aplikacje i 
algorytmy, ale jeślibyśmy chcie-
li je zastosować dla całej popu-
lacji w Polsce, to pojawiają się 
określone trudności. Trzeba by 
wysyłać zdjęcia do jakiejś 
chmury i nie mamy stuprocento-

wej pewności co do bezpieczeń-
stwa ochrony danych osobo-

wych. Dlatego została podjęta 
decyzja, aby algorytm AI został 
stworzony przez polskich spe-

cjalistów, w Instytucie Łączno-
ści, gdzie będzie udoskonalany i 
wykorzystany w badaniach wy-

ników uzyskanych w programie 
OKOBUS. Widzimy w tym 

szansę na upowszechnienie i 
wykorzystanie polskiego progra-

mu w skali całego kraju, także w 
innych dużych badaniach prze-
siewowych – wyjaśnia prof. 
Rejdak. 

      Dodaje: – W pierwszym eta-

pie zdjęcia wykonane w OKO-
BUSIE będą oceniane przez le-
karzy w klinice. Na tej podsta-

wie najpierw będziemy tworzyć 
i uczyć sztuczną inteligencję jak 
je interpretować i rozpoznawać 
objawy choroby, ta by w następ-
nych etapach programu znalazła 
ona praktyczne zastawanie. 

      Jak przekonuje Tomasz Zie-

liński, program OKOBUS, na 
bazie którego ma postać AI, mo-
że w przyszłości pozwolić na 
prowadzenie szybko i skutecz-

nie badań przesiewowych w 
całej Polsce, co spowoduje, że 
zmniejszą się kolejki do specja-
listów. 
      Zamiast wysyłać do nich 
wszystkich zagrożonych cukrzy-
cowym obrzękiem plamki, bę-
dziemy można do nich kierować 
tylko tych, którzy tego wymaga-
ją – podkreśla wiceprezes PZ. – 

Jak oceniam szanse powodzenia 

tego projektu? Jestem z natury 

optymistą i wierzę, że się okaże 
sukcesem. Musimy rozwiązać 
kilka problemów. Zastanowić 
się jak zorganizować przyjmo-
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wanie pacjentów w przychod-
niach rodzinnych, aby badania 

przebiegały sprawnie. Musimy 
też sprawę odpowiednio nagło-
śnić – wyjaśnić pacjentom, na 
czym będą polegały badania – 

OCT i Angio-OCT, a także 
przeprowadzić edukację z tego 
zakresu wśród lekarzy rodzin-
nych i personelu. Ja mam wie-

dzę na ten temat, bo w mojej 
przychodni takie badania były 
przeprowadzane już kilka lat 
temu. Jednak wielu lekarzy ro-

dzinnych, w czasie, kiedy stu-

diowali, takich urządzeń nie by-
ło, a także w swojej praktyce do 
tej pory się nie zetknęli – mówi 
doktor Zieliński. 
Jakie badania w OKOBUSIE? 
      Jak wyjaśnia prof. Rejdak w 
OKOBUSIE będą wykonywane 

zdjęcia dna oka oraz badanie 
Angio-OCT. Badania te są ko-
nieczne i wystarczające, by za-
rejestrować nawet najwcześniej-
sze objawy cukrzycowego 

obrzęku plamki (DME). 
      Pierwszym objawem DME 

może być tzw. mroczek central-
ny – pacjent w centrum pola 

widzenia zaczyna widzieć krzy-
wienie linii prostych, zaczyna 

się zmniejszać ostrość jego wi-
dzenia, pojawiają się kłopoty w 
czytaniu druku czy trudności w 
rozpoznawaniu rysów twarzy. 
      U kogo najczęściej i w jakim 
wieku najczęściej diagnozowane 
jest AMD i DME? Jak wyjaśnia 
profesor, w przypadku AMD 

najczęściej jest to piąta i szósta 
dekada życia. Im wyższy wiek 
tym częstotliwość występowania 

choroby się zwięk-
sza. Niestety, obser-

wowany jest trend 

wcześniejszego wy-
stępowania tej cho-
roby. W przypadku 

natomiast cukrzycy 

typu 2 już jej rozpo-
znanie jest sygna-

łem, aby udać się do 
okulisty i przepro-

wadzić badania w 
kierunku DME. 

Rozpoznanie cu-

krzycy typu I to 

również sygnał do 
rozpoczęcia diagno-
styki. 

– Warto podkreślić, 
że  cukrzycowy 
obrzęk plamki jest 
najczęściej spotyka-
nym powodem wy-

kluczenia pacjentów 
z rynku pracy. Oso-

by czynne zawodo-

wo z jej powodu 

przestają pracować i 
przechodzą na rentę. 
Wzorem krajów ta-
kich jak Wielka Bry-

tania, gdzie dzięki 
odpowiednim działaniom DME 
przestał być najczęstszym po-
wodem wykluczenia pacjentów 
z rynku pracy, wprowadzamy 

właśnie program OKOBUS i 
telemedycynę, a w następnym 
etapie AI, aby zmienić także w 
Polsce ten trend. 

Era preparatów anty-VEGF 
      Ostatnie lata to ogromny 

postęp okulistyki w leczeniu, 
który rozpoczął się wraz z poja-
wieniem preparatów anty-

VEGF. Jesteśmy w drugiej de-
kadzie ich stosowania, które 
stały się skuteczną terapią wielu 
schorzeń. Są podawane według 
odpowiednich schematów i stra-
tegii iniekcją doszklistkową. 
Dzięki coraz nowszym genera-
cjom tych preparatów możemy 
coraz rzadziej je podawać, wy-

Rektor UM w Lublinie prof. Wojciech Załuska i prof. Robert Rejdak. 
Fot. z arch. UM w Lublinie 
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dłużając odstępy pomiędzy za-
strzykami. Dzięki nowym lekom 
dzisiaj ten okres wydłuża się 
nawet do czterech miesięcy – 

mówi prof. Rejdak. 
      Jak zapewnia, iniekcje do-

szklistkowe preparatów anty-

VEGF są zupełnie bezbolesne 
dzięki wykonywaniu ich bardzo 
cienką igłą i znieczuleniu? – 

Skąd się bierze obawa pacjentów 
przed tymi zastrzykami? To 

efekt psychologii, uprzedzeń i 
wyobraźni pacjentów. Oko jest 
organem bardzo wrażliwym i 
nawet jego najmniejszy uraz jest 

bardzo bolesny. Stąd przekona-
nie o bolesności zastrzyku, które 
jest w tym przypadku zupełnie 
bezpodstawne. Pacjenci nie skar-

żą się na jakieś specjalne dole-
gliwości bólowe — podkreśla 

profesor. 

      Ile czasu mija od postawie-

nia diagnozy do podjęcia lecze-
nia cukrzycowego obrzęku 
plamki? Dzisiaj to jest 2 tygo-

dnie, czasem miesiąc. – Od lat 

zachęcam system, aby to było 
najdalej, w ciągu siedmiu dni. 
To jest ideał i jesteśmy coraz 
bliżej tego ideału – mówi prof. 
Rejdak. 

      Jak podkreśla profesor, dzi-
siaj preparaty anty-VEGF po-

zwalają pacjentom na powrót, 
często stuprocentowej ostrości 
wzroku. Analizy pokazują, że 
programy lekowe zarówno w 
zakresie AMD jak i DME pozy-

cjonuje polską okulistykę na 
najwyższych miejscach w Euro-
pie. 

      Bardzo ważne dla systemu 

stało się wyprowadzenie iniekcji 
z bloków operacyjnych do gabi-
netów zabiegowych opieki am-
bulatoryjnej. To jest spore uła-
twienie i zwiększenie dostępno-
ści do leczenia dla pacjentów. 
Coraz nowsze leki, które działa-
ją dłużej, wielokierunkowo, ma-
ją kilka punktów uchwytu far-
makologicznego, pozwalają na 
wydłużanie odstępów pomiędzy 
iniekcjami, co daje możliwość 
dostępu do leczenia większej 
grupie pacjentów – podsumowu-

je prof. Rejdak. 

                    Autor: Jacek Janik • 
Źródło: Rynek Zdrowia 
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      Stowarzyszenie DAFA co 

roku wyróżnia firmy, spełnia-
jące najwyższe standardy w 
zakresie budownictwa oraz 

wiedzy odnośnie prawidłowe-
go wykonywania i doboru ma-

teriałów na dachy płaskie oraz 
fasady. W tym roku po raz 

kolejny w gronie rekomendo-

wanych rozwiązań znalazły się 
systemy zamocowań termo- i 

hydroizolacji dachów płaskich 
Klimas Wkręt-met. 
      Wśród wyróżnionych firm 
znajdują się wykonawcy da-
chów płaskich i fasad, a także 
producenci i dostawcy materia-

łów oraz urządzeń technik bu-
dowlanych. Każdy certyfikat 
DAFA jest ważny tylko przez 
rok, a zatem jest świadectwem 

aktualnie obowiązujących w 
firmie standardów. Ułatwia to 
wykonawcom dobór odpowied-
nich producentów, dostawców i 
podwykonawców w danym ro-
ku. – Stowarzyszenie Wyko-

nawców Dachów Płaskich i Fa-
sad DAFA konsekwentnie i sku-

tecznie realizuje swój program, 
związany z podniesieniem kul-
tury projektowo-wykonawczej 

w segmencie dachów płaskich i 
fasad – mówi Marcin Duzik, 

dyrektor sprzedaży ds. inwesty-
cji w Klimas Wkręt-met. – Co 

roku poddajemy się weryfikacji 
w ramach członkostwa w Sto-
warzyszeniu. Odnowiony w tym 

roku Certyfikat jest dla nas so-

lidną rekomendacją, ponieważ 
realizując inwestycje na najwyż-
szym poziomie i oferując wyso-

kiej jakości produkty, firmy 
członkowskie DAFA stają się 
przykładem dla innych. Dzięki 
temu nasi klienci i partnerzy 

biznesowi mogą dokonać naj-
lepszego wyboru, mając pew-
ność, że pracują z profesjonali-
stami. 

Dachy płaskie w praktyce 
      Dachy płaskie są domeną 
obiektów wielkopowierzchnio-
wych czy wielorodzinnych. Jed-

ną z zalet płaskich pokryć da-
chowych jest ich trwałość. Za-
stosowanie odpowiednich mate-

riałów w połączeniu z solidnym 
wykonawstwem, pozwala na 

wieloletnią, bezproblemową 
eksploatację. Oznacza to, że pod 
względem trwałości i niezawod-
ności dachy płaskie nie odbiega-
ją od innych typów dachów. 

 

Wyróżnione systemy zamocowań 

firmy Klimas Wkręt-met 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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Ponadto stanowią dzisiaj dodat-
kową praktyczną powierzchnię 
do wykorzystania – stają się 
miejscem dla pasiek czy ogro-

dów. W przypadku wielu obiek-
tów są miejscem umieszczenia 
instalacji wentylacyjnych czy 

fotowoltaicznych. 

      Najważniejszą kwestią jest 
jednak bezpieczeństwo, które 
mogą zapewnić materiały bu-
dowlane o wysokich standar-

dach jakościowych oraz wysoki 
standard wykonawstwa. Naj-

wyższa jakość oraz spełnianie 
wszystkich norm sprawia, że 
dachy płaskie cieszą się niesłab-
nącym zainteresowaniem za-
równo w nowych inwestycjach, 
jak i tych wymagających reno-
wacji. Potwierdzeniem wiary-

godności i rzetelności bizneso-
wej, a także świadectwem wy-
sokiej jakości wykonawstwa 
oraz standardu dostarczonych i 

stosowanych produktów, zgod-
nie z obowiązujący wymogami 
technicznymi i prawem budow-

lanym, jest właśnie Certyfikat 
członkostwa w Stowarzyszeniu 
Wykonawców Dachów Płaskich 
i Fasad – DAFA. 

      Certyfikat potwierdza wyso-

ką jakość produktów, ale także 
standardy współpracy na każ-

dym etapie budowy. Jako do-

stawca technik zamocowań do 
tego segmentu prowadzimy sze-

rokie doradztwo techniczne w 

zakresie zamocowań termo- i 

hydroizolacji dachów płaskich, 
począwszy od wizyty na budo-
wie, wsparcia podczas inwenta-

ryzacji, badania nośności, aż po 
dobór produktów i przygotowa-
nie precyzyjnej specyfikacji 

technicznej przy użyciu profe-
sjonalnego oprogramowania 

komputerowego, uwzględniają-
cego również podział dachu na 
strefy wiatrowe. Dobierane są 
nowoczesne łączniki mecha-
niczne, które spełniają wszelkie 
wymogi, dotyczące dachów pła-
skich – podkreśla Marcin Du-
zik. 

Systemy zamocowań termo- i 

hydroizolacji dachów płaskich 
w praktyce 

      Zarządzanie budynkiem 
wielkopowierzchniowym doty-

czy nie tylko jego wnętrza. Bez-
pieczeństwo użytkowników 
obiektu zależy w ogromnym 
stopniu od stanu dachu, a zasto-

sowanie w obiekcie nowocze-

snych technologii ma na celu 

utrzymywanie wewnątrz obiek-
tu prawidłowych warunków 
cieplnych i wilgotnościowych. 

Ważnym procesem osiągnięcia 
tego celu jest mocowanie war-

stwy izolacyjnej. Klimas Wkręt-
met oferuje w tym zakresie tule-

je LINO, które w połączeniu z 
wkrętami, zapewniają pełne 
zabezpieczenie warstw izolacyj-

nych. -Teleskopowe zamocowa-

nie minimalizują ryzyko przebi-
cia hydroizolacji, a powstała 
wewnątrz tulei pustka powietrz-
na niweluje efekt mostków ter-
micznych – tłumaczy nasz roz-
mówca. – Zamocowania tele-

skopowe LINO przyspieszają 
prace, a także zapewniają mak-
symalnie stabilne mocowanie 

warstw dachu. System zamoco-

wań LINO nie tylko sprawdzi 
się do mocowania nowych da-
chów, ale również pozwala do-
konać jego renowacji podczas 
wymiany termo- i hydroizolacji. 

Produkty z tej kategorii dedyko-

wane są dla różnych rodzajów 
podłoża – stalowego, betonowe-

go i drewnianego – z zastoso-

waniem twardej i miękkiej   
termoizolacji – dodaje Marcin 

Duzik . 

Magdalena Woźniak 

 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Odnawialne Źródła Ener-
gii z roku na rok stają się co-
raz bardziej popularnym spo-

sobem pozyskiwania energii. 

Przodownikami produkcji zie-

lonej energii są kraje skandy-
nawskie. Według danych Eu-
rostatu, Polska znajduje się na 

22 miejscu w Unii Europej-

skiej pod względem procento-
wego udziału OZE w elektroe-
nergetyce. A co uważają Pola-
cy odnośnie wykorzystywania 
OZE oraz technologii w walce 

o czyste środowisko? Agencja 
SW Research zapytała o to w 4 
edycji „EKObarometru”. 

      W ramach badania przepro-

wadzonego przez Agencję Ba-
dań i Rynku SW Research pra-
wie 1/3 Polaków twierdzi, że w 
porównaniu do sytuacji sprzed 5 
lat wzrosło ich zapotrzebowanie 
na energię. Popyt ten może wią-
zać się z próbą chęci wykorzy-
stywania alternatywnych źródeł 

Ciąg dalszy ze s.1 

Zielona transformacja 

Czy Polska jest na nią gotowa? 
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energii takich jak OZE. Jednak 

zdaniem większości badanych 
obecna polityka nie sprzyja jej 

rozwojowi. Dodatkowo wśród 
Polaków pojawiają się również 
obawy związane ze wzrostem 
cen energii w ramach produko-

wania energii z OZE (60%). 

Zdaniem badanych, koszt wy-

produkowania prądu z odnawial-
nych źródeł energii jest w Polsce 
większy niż tradycyjnymi meto-
dami (31%). 

Sytuację tę komentuje Łukasz 
Czekała, CEO, Optimal Energy: 
„Zaczynając od kosztów pro-
dukcji energii elektrycznej to 

32% z nas uważa, że wyprodu-
kowanie prądu z OZE jest droż-
sze niż tradycyjnymi metodami. 
To o 10% mniej niż 10 lat temu. 
Spadła też liczba osób, które za 
niewystarczający rozwój OZE 
obwinia rząd. W 2013 roku było 
to 80%, a obecnie to 64,7%. 

Wynik lepszy o ponad 15 punk-

tów procentowych, chociaż nie 
będziemy ukrywać, że biorąc 

pod uwagę sukces takich progra-
mów jak Mój Prąd lub Czyste 
Powietrze spodziewaliśmy się 
jeszcze lepszego wyniku.” 

      Na zainteresowanie Polaków 
kwestiami ekologicznymi może 
wskazywać, fakt, że jedynie 5% 
nie słyszało o żadnym sposobie 
wytwarzania energii wykorzy-

stującej Odnawialne Źródła 
Energii. Polakom najbardziej 

znane są energia słoneczna 
(83%) oraz energia wiatrowa 

(80%). Z kolei do najmniej roz-

poznawalnych należą Biomasa 
(43%), Energia wody (45%) 

oraz energia geotermalna (48%). 

      Ponad połowa Polaków ma 
pozytywny stosunek do wyko-

rzystywania technologii w walce 

o czyste środowisko. Główne 
dziedziny, w których zauważa 
się potrzebę ich wykorzystania 
to wytwarzanie zielonej energii 

(42%), oczyszczanie powietrza 

(38%) oraz produkcja z recy-

klingu (36%). 

      „Dyskusja dotycząca zmian 

klimatycznych nabrała ogromne-
go znaczenia przez ostatnie lata, 

a technologie wskazywane są 
jako główne narzędzie do roz-
wiązania palących problemów 
środowiskowych. Ponad połowa 
respondentów badania SW RE-
SEARCH ma pozytywny stosu-

nek w sprawie wykorzystywania 

technologii w walce o czyste 

środowisko. Tę tendencję do-
strzegamy również obserwując 
naszych czytelników, których 
interesują tematy dotyczące kli-
matu, ochrony przyrody czy od-

nawialnych źródeł energii. Re-
spondenci wskazują, że techno-
logia jest również niezbędna w 
oczyszczaniu powietrza, produk-

cji z recyklingu czy uzdatniania 

wody.”- zauważa Przemysław 
Pająk, redaktor naczelny serwisu 
Spider’s Web. 
Piotr Zimolzak, wiceprezes za-

rządu SW RESEARCH 

 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      Skriware, polska spółka o 
globalnym zasięgu działania w 
branży EdTech, wspiera sys-
tem edukacji, wprowadzając 
nowoczesne pomoce dydak-

tyczne na miarę 21. wieku. W 
ramach współpracy z Progra-
mem Laboratoria Przyszłości 
Skriware bezpłatnie przekaże 
niemal 14 tysiącom szkół pod-
stawowych dostęp do „Pakietu 
na start” na platformie 
Skriware Academy, który za-
wiera bazę materiałów eduka-
cyjnych. Rynkowa wartość 
wsparcia, które oferuje 
Skriware szkołom w ramach 
współpracy z Laboratoriami 
Przyszłości wynosi niemal 21,6 
mln zł.    

      Od stycznia 2023 roku 

wszystkie samorządowe i niesa-
morządowe szkoły podstawowe, 
które zgłoszą chęć otrzymania 
dostępu do Skriware Academy, 
będą mogły korzystać z  obszer-

nej bazy materiałów edukacyj-
nych dla nauczycieli i uczniów. 
Wartość rynkowa „Pakietu na 
start” dla jednej szkoły wynosi 
1560 zł. 
      Program Laboratoria Przy-

szłości to największe takie 
przedsięwzięcie w historii na-
szego kraju, skierowane do 

wszystkich szkół podstawowych 
w Polsce. Bardzo cieszy nas to, 

że polska branża EdTech brała 
udział w jego przygotowywaniu, 
a teraz wspiera nas w jego rea-

lizacji. Dziękuję za udostępnie-

nie materiałów naszym partne-
rom ze Skriware, a wszystkie 

szkoły, które jeszcze nie dołą-
czyły do tej inicjatywy – zapra-

szam do zgłoszeń! Mam nadzie-
ję, że przygotowane treści będą 
pomocne nie tylko w prowadze-

niu zajęć, ale staną się także 
inspiracją dla innych, którzy już 
dziś chcą tworzyć z nami Szkołę 
Przyszłości! – mówi Justyna 

Orłowska, Pełnomocnik Preze-
sa Rady Ministrów ds. GovTech 
oraz Pełnomocnik Ministra 
Edukacji i Nauki ds. Transfor-

macji Cyfrowej.  

      Aby otrzymać dostęp do 
platformy, wystarczy zgłosić 
szkołę podstawową przez for-
mularz przesłany do dyrektorów 
placówek przez System Infor-

 

Pomoc spółki Skriware dla szkół 
warta ponad 21 mln zł 
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macji Oświatowej, a następnie 
poprosić szkolnego administra-
tora o nadanie dostępów dla 
nauczycieli i założyć konto na 
Skriware Academy: https://

academy.skriware.com. 

      Cieszymy się, że na dzień 
dzisiejszy już prawie 2500 szkół 
podstawowych uzyskało dostęp 
do bezpłatnych „Pakietów na 
start”, choć warto dodać, że 
potencjał projektu obejmuje 
prawie 14 tys. placówek. W ra-
mach Skriware Academy nau-

czyciele z każdej szkoły podsta-
wowej w Polsce mogą rozwijać 
wyobraźnię uczniów, realizując 
inspirujące pomysły w oparciu o 
podstawę programową. Wyko-
rzystanie podczas zajęć lekcyj-
nych drukarek 3D i innych tech-

nologii na miarę 21. wieku jest 
teraz łatwiejsze, ponieważ w 
ramach pakietu startowego nau-

czyciele mogą korzystać z cało-
rocznego wsparcia metodyczne-

go oraz wymieniać się doświad-
czeniami na grupie dyskusyjnej 

– wyjaśnia Karol Górnowicz, 

prezes spółki Skriware. 
      Bezpłatny pakiet Skriware 

Academy dla szkół uczestniczą-
cych w programie Laboratoria 

Przyszłości obejmuje 10 kont 
nauczycielskich w każdej pla-
cówce. Jego zastosowanie po-
zwala korzystać z: 
      platformy edukacyjnej 

Skriware Academy z materiała-
mi dydaktycznymi i e -

learningowymi (w tym m.in. z 

30 pomysłami na lekcyjne ak-
tywności i gotowymi scenariu-
szami zajęć, 28 e-kursami, 8 

samouczkami wideo, których 
zwieńczeniem jest uzyskanie 
certyfikatu oraz kartami pracy i 

materiałami multimedialnymi 
dla uczniów); 
- bazy gotowych do wydruku 

modeli 3D Skrimarket (która 
zawiera ponad 20 tys. modeli 

online, dedykowaną sekcję dla 
modeli edukacyjnych z 10 

przedmiotów oraz sekcję prze-
znaczoną do edukacji specjal-
nej); 

– autorskich narzędzi do mode-
lowania 3D Playground i Crea-

tor (z dostępem online dla każ-
dego ucznia – do wykorzystania 

zarówno w szkole, jak i w do-

mu); 

– całorocznego pakietu meto-
dycznego wsparcia (m.in. mate-

riałów wideo dla nauczycieli, 
cyklicznie odbywających się 
webinarów oraz możliwości 
wymiany doświadczeń w grupie 
dyskusyjnej skupiającej spo-
łeczność nauczycieli). 
      Spółka Skriware działa na 
rynku EdTech, który jest obie-
cującym segmentem dynamicz-
nie rozwijającej się gospodarki 
cyfrowej – szczególnie w obsza-
rze edukacji. Digitalizacja rynku 

edukacyjnego przyspieszyła po 
wybuchu pandemii i nadal 

utrzymuje trend wzrostowy. 

Jeszcze w 2021 r. wartość glo-
balnego rynku EdTech wycenia-

no na 106,46 mld USD, a sza-

cunkowa wycena z 2022 r. się-
gała już 127 mld USD. W Euro-
pie wzrost wartości tego rynku 
sięga 14% rocznie i wg prognoz 
do 2027 r. wyniesie 60 mld 

USD. (NK) 

 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo–Mostowych S.A.  

w Szamotułach 

 

Oferta handlowa 

 
Firma PRDM S.A w Szamotułach posiada na terenie placu przerobowego 

w Lipnicy gm. Szamotuły suszarnie i sortownie piasku. 
Posiadamy w swojej ofercie piasek suszony o różnych parametrach. 

 

Dostępne frakcje: 
0,0 – 1,2 mm 

 

Piasek suszony znajduje szerokie zastosowanie w różnych 

gałęziach przemysłu: 
przemysł motoryzacyjny (tramwaje-hamulce), 
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chemia budowlana 

(suche zaprawy murarskie i klejowe, tynki szlachetne), 

budownictwo sportowe, 

budownictwo o specjalnych właściwościach 

(piaskowanie konstrukcji stalowych, kamienia, 

elewacji, posadzki przemysłowe) 
odlewnictwo 

zoologia 

ogrodnictwo 
 

Piasek suszony umieszczamy w profesjonalnych opakowaniach : 

big - bagi ok. 1,0 – 1,5 Mg 

możliwość odbioru luzem  
 

Zamówienia  przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003, 

e-mail: prdmsa@prdmsa.pl 
 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Awatar Ignacego Łukasiewicza ożywa. 
Cyfrowe byty to nasza przyszłość 

 

      Sieć Badawcza Łukasie-
wicz zaprezentowała cyfrową 
rekonstrukcję swojego patro-
na, polskiego wynalazcy Igna-

cego Łukasiewicza. Oparty na 
technologii sztucznej inteligen-

cji awatar Ignacy potrafi roz-

mawiać m.in. o historii i życiu 
swojego imiennika, a także o 
świecie współczesnym. 
      Awatar Ignacego Łukasiewi-
cza – połączenie zaawansowa-
nego czatbota z realistyczną 
animacją komputerową wzoro-
waną na historycznym wizerun-

ku wynalazcy – jest prezentowa-

ny w Zamku Królewskim w 
Warszawie na ekranie wielkości 
dorosłego człowieka. Chętni 
mogą usiąść w fotelu naprze-
ciwko i porozmawiać z 
„cyfrową osobą” jak z żywą. 
      „We współpracy z polskim 
studiem Juice naukowcy Łuka-
siewicza zbudowali obszerną 
bazę wiedzy dla Ignacego. Ze-
spół animatorów i ekspertów od 
uczenia maszynowego przez 

wiele miesięcy pracował nad 
wizerunkiem, głosem i charakte-
rem powstającej postaci” – po-

informowała Sieć Badawcza 
Łukasiewicz. 
      J ak  podano ,  p ro j ekt 

„ożywienia patrona” sieci ba-
dawczej z zastosowaniem no-

woczesnych technologii infor-

matycznych zrealizowano z 

okazji 200. rocznicy jego uro-

dzin. Według twórców awatar 
Ignacy „został wytrenowany do 
tego, by umieć rozmawiać o 
swoich osiągnięciach nauko-
wych i biznesowych, życiu pry-
watnym czy historii, ale także o 
świecie współczesnym”. 
      „Ciągłość rozmowy i cel-
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ność skojarzeń postaci została 
osiągnięta dzięki komponentom 
do rozpoznawania intencji użyt-
kownika (Intent Detection), 

stworzonym na bazie przetwa-

rzania maszynowego. W tym 

celu została wytrenowana sieć 
neuronowa, która potrafi rozpo-
znawać 400 tematów rozmowy, 
w tym również wariantów, które 
nie zostały przewidziane pod-
czas przygotowań” – wskazano 

w informacji. 

      „Realistyczny charakter po-
staci został osiągnięty również 
dzięki warstwie wizualnej, opar-
tej na historycznym wizerunku 

Łukasiewicza, a także dzięki 

animacji twarzy i gestów oraz 
specjalnie wytrenowanemu neu-

ralnemu głosowi” – dodano. 

      W ramach projektu zastoso-

wano rozwiązania typu Closed-

Domain Chatbot. „Oznacza to, 
że cyfrowa istota odpowiada 
wyłącznie w przewidziany w 
ramach kreacji sposób. Nie ma 
zatem ryzyka odpowiedzi napa-

stliwej, wulgarnej lub obrażają-
cej ludzkiego rozmówcę” – pod-

kreślili przedstawiciele sieci ba-
dawczej. 

      „Cyfrowe byty to nasza 
przyszłość, a Ignacy jest pierw-
szym awatarem, z którym może-
my się w pełni komunikować. 

Zastosowane rozwiązania tech-
nologiczne pozwalają na ela-
styczne rozwijanie wiedzy i 

możliwości interakcji postaci, 
dając w tym obszarze niemal 
nieograniczone możliwości” – 

przekazał cytowany w informa-
cji Krzysztof Noworyta, project 

manager zespołu odpowiedzial-
nego za cyfrową rekonstrukcję 
patrona Sieci Badawczej Łuka-
siewicz. 

Nauka w Polsce 

Redaktor 

 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Wykorzystanie paliw alter-

natywnych na cele energetycz-

ne to jedno z zadań Narodowe-

go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w 

programie priorytetowym 

„Racjonalna gospodarka od-

padami”.  Przez ponad rok  do 

końca grudnia 2022 roku 
trwał nabór wniosków o dofi-
nansowanie projektów w ra-

Inwestycje zwiększą bezpieczeństwo 
energetyczne i zredukują ilość odpadów  

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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mach tego programu, który 
podsumowano podczas śniada-
nia prasowego 11 stycznia. 

Wnioskowana kwota dofinan-

sowania przekroczyła 10 mld 
zł przy zakładanym budżecie 
na poziomie 3 mld zł. Pierwot-
nie wynosił miliard złotych, 
ale został zwiększony z uwagi 
na duże zainteresowanie po-
tencjalnych inwestorów. 
      Wiceprezes Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej Dominik 

Bąk zapowiedział, że instytucja 
wystąpi o zwiększenie środków 
z unijnego Funduszu Moderni-

zacyjnego na realizację 39 inwe-
stycji termicznego przekształca-
nia odpadów lub paliw alterna-
tywnych wytworzonych z odpa-

dów komunalnych. W planach 

jest też zacieśnienie współpracy 
z Polskim Funduszem Rozwoju 

i bankami komercyjnymi, które 
są gotowe współfinansować in-
westycje. Dominik Bąk dodał, 
że przedsięwzięcia, powinny 
powstać w ciągu najbliższych 5 
lat. 

      W roku 2022 zawartych zo-

stało 8 umów o dofinansowanie 
na łączną kwotę 546 mln 
zł,  zapewniając jednocześnie 
dodatkową wydajność instalacji 
termicznego przekształcania 
paliw alternatywnych wytwo-

rzonych z odpadów komunal-
nych w wysokości 95 130 Mg/
rok. 

      Narodowy Fundusz, jako 

instytucja bezpośrednio wdraża-
jąca priorytetowy program, od-
powiedziała na realną potrzebę 
dalece niewystarczających zdol-
ności przerobowych instalacji 
zagospodarowania wysokokalo-

rycznej frakcji odpadów w Pol-
sce, gdzie pracuje 9 spalarni o 

potencjale przetworzenia ok. 1,3 

mln ton odpadów rocznie, co 
jest całkowicie nieporównywal-
ne z możliwością 96 zakładów 
niemieckich dysponujących mo-
cą przerobową ok. 26,3 mln ton. 
      Przykładowo w Polsce na 
jednego mieszkańca przypada 
zaledwie 29 kilogramów odpa-
dów wydajności dostępnych 
instalacji termicznego prze-

kształcania odpadów i paliw 
wytworzonych z odpadów ko-
munalnych, podczas gdy w Au-

strii wskaźnik ten wynosi 326 
kg na mieszkańca, Szwecji 610 
kg, a we Francji 211 kg. 

      Prof. Grzegorz Wielgosiń-
ski z Politechniki Łódzkiej 
zwrócił uwagę, że w Polsce z 
roku na rok zwiększa się ilość 
odpadów, a rocznie mamy po-
nad 2 mln ton odpadów komu-
nalnych, których nie da się po-
nownie wykorzystać i nierzadko 
są nielegalnie składowane. 
      Zdaniem eksperta, powsta-

nie planowanych spalarni i mo-

dernizacja istniejących to szansa 
na rozwiązanie tego problemu. 
Według unijnych wymogów, do 
2035 roku składowanie odpa-
dów komunalnych ma zaś zostać 

ograniczone do maksymalnie 10 

proc. 

      Prof. Tadeusz Pająk z Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie podkreślił, że powsta-
nie większej liczby instalacji 
termicznego przetwarzania od-

padów przyczyni się od zwięk-
szenia bezpieczeństwa energe-
tycznego i ochrony klimatu. 

      Według wyliczeń prof. Ta-
deusza Pająka, zrealizowanie 
wszystkich inwestycji wspiera-

nych przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, pozwoliłoby na 
ograniczenie ilości obecnie im-
portowanego przez Polskę wę-
gla o około jedną czwartą rocz-
nie. 

      Możliwość wsparcia instala-
cji termicznego przekształcania 
odpadów lub paliw alternatyw-
nych wytworzonych z odpadów 
komunalnych, generuje istotną 
zmianę jakościową systemu go-
spodarowania odpadami w Pol-

sce. Stanowią także element 
transformacji ciepłownictwa i 
zmniejszenia zależności od im-
portu nośników energii, wyko-
rzystując frakcję palną odpa-
dów. A co najważniejsze przy-
czynią się do zahamowania 
wzrostu kosztów ogrzewania i 
zagospodarowania odpadów w 
wymiarze lokalnym. 

      Ponieważ instalacje te mają 
szansę zaspokoić fundamentalne 
potrzeby polskiej gospodarki 

odpadami, racjonalnym jest za-
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pewnienie adekwatnego wspar-

cia instalacji „waste-to-energy”, 
które w obliczu obecnego kry-
zysu, znakomicie przyczyniają 
się do zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju, przy 

wykorzystaniu potencjału istnie-
jącej infrastruktury ciepłowni-
czej. 

      Ponadto termiczne prze-

kształcanie odpadów nienadają-
cych się do recyklingu to dosko-
nały przykład zastosowania filo-

zofii gospodarki o obiegu za-

mkniętym i wykorzystania od-
padów komunalnych jako cen-
nego surowca do produkcji 

„zielonej energii”, która za po-
średnictwem  nowoczesnych 

elektrociepłowni wraca do 
mieszkańców. Zapewnienie wy-
starczających mocy przerobo-
wych do energetycznego wyko-

rzystania całej frakcji palnej z 
odpadów, poza istotnym aspek-
tem energetycznym, są czynni-

k i e m  n i e z b ę d n y m  d l a 
„domknięcia” systemu gospo-
darki odpadami i jego zoptyma-

lizowania. 

 

Redaktor 
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      Prawdopodobnie już za 
kilka lat na rynku pojawią się 
detektory scyntylacyjne nowej 

generacji, zdolne do rejestro-

wania promieniowania jonizu-

jącego z bardzo dobrą roz-
dzielczością energetyczną. Za-
powiedzią zbliżającego się 
przełomu są wyniki najnow-
szych badań nad kryształami 
jodku cezu domieszkowanego 

talem, przeprowadzonych w 

Zakładzie Fizyki Detektorów i 
Diagnostyki Plazmy w Naro-

dowym Centrum Badań Ją-
drowych w Świerku. 
      Za jonizowanie materii od-

powiadają cząstki i fotony nio-
sące energie od kilku elektrono-
woltów do wartości większych o 
wiele rzędów wielkości. To bar-
dzo szerokie spektrum energii 

powoduje, że precyzyjne reje-
strowanie promieniowania joni-

zującego nie należy do zadań 
łatwych. Wśród przyrządów 
obecnie używanych w tym celu 
wyróżniają się detektory scynty-
lacyjne. W tych urządzeniach 
nikłe błyski światła, które pod 

wpływem promieniowania joni-
zującego wytwarzane są w 
kryształach zwanych scyntylato-
rami, wzmacniane są w zinte-
growanych z nimi fotopowiela-

cze. 

      W Narodowym Centrum 

Badań Jądrowych (NCBJ) w 
Świerku, w zespole stworzonym 
i kierowanym przez zmarłego 
pod koniec grudnia 2022 r. prof. 

dr. hab. inż. Marka Moszyń-
skiego, zakończono serię badań 
podstawowych nad przyrządami 
z kryształami jodku cezu do-
mieszkowanego talem. Rezulta-

ty pomiarów, pod pewnymi 
względami zaskakujące, tworzą 
doświadczalny fundament pod 
budowę nowej generacji detek-
torów scyntylacyjnych. 
Kontynuacja badań 
      W zespole prof. Moszyń-
skiego badania nad ulepszaniem 

detektorów scyntylacyjnych z 
użyciem kryształów jodku cezu 
domieszkowanego talem prze-

prowadziła dr Zuzanna Mianow-
ska. „Scyntylatory umożliwiają 
konwersję energii padających na 
nie cząstek lub fotonów na 

znacznie mniejsze energie emi-

towanych przez siebie fotonów” 
–  mówi dr Mianowska. 
„Praktyczny zysk tkwi tu w fak-
cie, że takie niskoenergetyczne 
fotony, z zakresu światła wi-
dzialnego lub jego okolic, potra-

fimy wykrywać ze stosunkowo 
dużą wydajnością za pomocą 
klasycznych fotopowielaczy czy 

fotodetektorów półprzewodni-
kowych”. 
      Kariera scyntylatorów jako 
detektorów promieniowania jo-
nizującego rozpoczęła się w 
1909 roku, gdy pochodzący z 
Bydgoszczy młody niemiecki 
fizyk Erich Regener po raz 

pierwszy wyznaczył dokładną 
wartość elementarnego ładunku 
elektrycznego, zliczając pod 
mikroskopem błyski światła 
wzbudzone w krysztale siarczku 

cynku przez cząstki alfa emito-
wane z polonu, pierwiastka od-

krytego przez Marię Skłodo-
wską-Curie i Piotra Curie (co 

ciekawe, Amerykanin Robert 

Millikan za kilka lat późniejszy i 
mniej dokładny pomiar ładunku 
elementarnego, wykonany bez 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Obiecująca przyszłość detektorów 
scyntylacyjnych 
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użycia scyntylatorów, otrzymał 
Nagrodę Nobla!). 
Zastosowanie rejestrato-

rów  promieniowania jonizu-

jącego 
      „Dziś urządzenia korzysta-
jące ze scyntylatorów należą do 
najpopularniejszych rejestrato-

rów promieniowania jonizują-
cego” – wyjaśnia młoda ba-
daczka. „Na trwałe zagościły w 
detektorach wykrywających 
promieniowanie powstające 

podczas zderzeń cząstek w ak-
celeratorach, w tym w Wielkim 

Zderzaczu Hadronów. W życiu 
codziennym spotykamy je na 

granicach i lotniskach, gdzie 

pracują w skanerach bagaży, 
kontenerów i pojazdów, a na-
wet w urządzeniach antyterro-
rystycznych służących do mo-
nitorowania przewozu materia-

łów wybuchowych czy radioak-
tywnych”. 
      Na szczególne podkreślenie 

zasługuje rola scyntylatorów w 
medycynie. Kryształy scyntyla-
cyjne są bowiem kluczowym 
elementem detekcyjnym wspo-

mnianych emisyjnych tomogra-

fów pozytonowych. To właśnie 
dzięki nim możliwy jest kluczo-
wy etap procesu obrazowania: 

precyzyjna rejestracja czasu 

przelotu anihilacyjnych par 

kwantów gamma, emitowanych 
z radioaktywnych znaczników 
wprowadzonych do ciała pa-
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cjenta. 

      W dążeniu do udoskonalania 
detektorów scyntylacyjnych, 
badacze z ośrodka w Świerku 
skoncentrowali się na kryszta-
łach jodku cezu, scyntylatora 
cieszącego się popularnością już 
od lat 50. ubiegłego wieku. Oka-
zało się, że po odpowiednim 
domieszkowaniu talem materia-

ły te mają znakomitą odpowiedź 
świetlną: nawet niska energia 
promieniowania jonizującego 
prowadzi do emisji stosunkowo 

dużej liczby fotonów. 
Większa  skuteczność 
      Aby detektor scyntylacyjny 

mógł być używany na przykład 
do ustalania składu chemiczne-
go substancji przewożonych w 
pojazdach, znajdujący się w nim 
kryształ powinien pozwalać na 
precyzyjne rozróżnianie warto-
ści energii promieniowania joni-
zującego pobudzającego go do 
świecenia. Niestety, w przeli-
czeniu na jednostkę zdeponowa-
nej w krysztale energii, więk-
szość współczesnych scyntylato-
rów emituje inną liczbę fotonów 
dla niskich, a inną dla dużych 
energii promieniowania jonizu-

jącego. Zjawisko jest znane jako 
efekt nieproporcjonalności i we 
współczesnych detektorach musi 
być sztucznie korygowane. Jest 
to możliwe, ponieważ kryształ 
scyntylatora to obecnie tylko 

jedna część całego urządzenia 

pomiarowego. Drugą, nie mniej 
ważną, jest fotodetektor rejestru-
jący emitowane światło. Jego 
działanie także trzeba optymali-
zować i dopasowywać do wła-
ściwości danego kryształu. 
      „Dotychczas przy mierzeniu 
właściwości materiałów scynty-
lacyjnych w trakcie rejestracji 

impulsów świetlnych stosowano 
stałe bramki czasowe, co było 
konsekwencją używania ukła-
dów analogowych” – mówi dr 
Mianowska. „My pracowaliśmy 
z układem cyfrowym, dlatego 
zdecydowaliśmy się na wprowa-
dzenie bramek czasowych dyna-

micznie dopasowanych do ener-

gii rejestrowanego kwantu gam-

ma. Jak się okazało, w tak zbu-
dowanych detektorach efekt nie-

proporcjonalności praktycznie 
znika!”. 
      Badania zrealizowane przez 

dr Mianowską mają charakter 
podstawowy i nim wykorzystu-

jące je przyrządy scyntylacyjne 
trafią na rynek, musi upłynąć 
jeszcze kilka lat. Jednak możli-
wość wyeliminowania efektu 
nieproporcjonalności uprawnia 
do stwierdzenia, że będzie wte-
dy można mówić o nowej gene-
racji scyntylacyjnych detekto-

rów promieniowania jonizujące-
go. 

Ramka 
Związany z ośrodkiem w Świer-
ku od 1962 roku, prof. Marek 

Moszyński był wybitnym, wyso-
ko cenionym na świecie specja-
listą w badaniach nad detekcją i 
spektroskopią promieniowania 
jonizującego. Należał do zespo-
łu naukowców i inżynierów LE-
TI w Grenoble, który na począt-
ku lat 80. ubiegłego wieku skon-
struował pierwszy tomograf po-
zytonowy, jedno z najważniej-
szych urządzeń współczesnej 
medycyny. Innym osiągnięciem 
prof. Moszyńskiego było odkry-
cie szybkiej składowej impulsu 
świetlnego fluorku baru, co 
umożliwiło budowę przyrządów 
do rejestrowania sygnałów 
świetlnych z nanosekundową 
rozdzielczością czasową. W 
ostatnich latach prof. Moszyński 
zajmował się głównie charakte-
ryzowaniem nowych fotodetek-

torów oraz praktycznym wyko-
rzystaniem technik scyntylacyj-

nych. Za swoje osiągnięcia 
otrzymał liczne odznaczenia 
państwowe i naukowe, m.in. 
prestiżową nagrodę Glenn Knoll 
Radiation Instrumentation Out-

standing Achievement Award, 

przyznawaną przez światową 
organizację IEEE Nuclear and 
Plasma Science Society. 

Marek Pawłowski  NCBJ 

 

Redaktor 
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      Zmienione rozporządzenie 
cenowe nie poprawia sytuacji 

inwestorów w branży OZE, a 
dezorientacja w kwestii umów 

PPA jest jeszcze większa. Nie 
wiadomo co właściwie ustawo-
dawca miał na myśli 
      Długoterminowe kontrakty 
korporacyjne dotyczące zakupu 

energii – cPPA zyskały w ostat-
nich kilku latach na popularno-

ści. Zapewniają wytwórcom 
energii z odnawialnych źródeł 
stabilność dochodów, a odbior-

Ciąg dalszy ze s. 

Rośnie niepewność 

wśród wytwórców energii z OZE 
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com po stronie przedsiębiorstw 
– gwarancję certyfikatu zielonej 
energii oraz przewidywalność 
cenową jej zakupu. Jak podaje 
najnowszy raport szwajcarskiej 

firmy Pexapark, tylko w listopa-

dzie tego roku w Europie zawar-

to 16 kontraktów cPPA na do-
starczenie energii z instalacji o 

łącznej mocy 1,8 GW. 
      Polska zanotowała w listo-
padzie największy wzrost cen 
energii w umowach o 19,4 proc. 

do ponad 97 euro/MWh, a po-

ziom tych cen jest zbliżony do 
średniej unijnej. 
      Kolejne miesiące przynoszą 
jednak niepewność, zarówno po 
stronie wytwórców, jak i od-
biorców zielonej energii. Komi-
sja Europejska przedstawiła na 
początku listopada rozporządze-
nie z propozycją wdrożenia nad-

zwyczajnych działań ogranicza-
jących ceny energii do końca 
czerwca 2023 r. 

      UE wprowadziła maksymal-
ny pułap 180 euro/MWh, powy-
żej którego zyski byłoby opo-
datkowane (odzyskiwane przez 

państwo). Większość państw 
wybrało niższe limity ceny, a 
polski rząd wprowadził tu naj-
bardziej radykalne rozwiązania 
– wskazuje Pexapark. Jako je-

den z nielicznych, polski rząd 
objął też regulacjami spółki ob-
rotu, a ograniczenia wydłużył 
do końca przyszłego roku. 
      Wprowadzenie limitu ceny 

mającego na celu ochronę kon-
sumenta to z pewnością szczyt-
ny cel w czasie kryzysu energe-

tycznego. Jednak każda, zwłasz-
cza niestarannie przemyślana, 
ingerencja w rynek sprawia, że 

prowadzenie biznesu staje się 
coraz większym wyzwaniem – 

mówi Filip Sypko, Head of PV 
Business Development w Green 

Genius. Firma realizuje projekty 

fotowoltaiczne, biogazowe, wo-

dorowe i wiatrowe w Polsce, 

Litwie, Hiszpanii, Włoszech i 
Rumunii. 

Niskie ceny nie odzwierciedla-

ją kosztów inwestycji 
      Zgodnie z polskim rozporzą-
dzeniem, wytwórcy oddają 
„odpis na Fundusz” wysokości 
100 proc. przychodów ponad 
wyznaczone limity. Te zaś usta-
lono na poziomie cen referen-

cyjnych dla projektów pozaau-
kcyjnych, a dla aukcyjnych – 

ceny z ich zwycięskiej oferty. 
Rząd nie konsultował regulacji z 
branżą, która wskazała na zbyt 
niski pułap cenowy, argumentu-
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      Kończący się 2022 rok 
przyniósł zmiany, które wpły-
nęły na wszystkie branże. 
Oczywiście, związane one były 
przede wszystkim z atakiem 

Rosji na Ukrainę. Ledwo uda-
ło się znacznie ograniczyć 
wpływ pandemii COVID-19 

na funkcjonowanie gospodar-

ki, a tu nagle w lutym pojawi-

ło się kolejne zagrożenie. Woj-
na za naszą wschodnią granicą 
spowodowała, że kwestie zwią-

zane z bezpieczeństwem stały 
się niezwykle istotne. 
      W branży IT położono 
jeszcze większy nacisk na 
aspekt cyberbezpieczeństwa i 
z pewnością ta tendencja 
utrzyma się także w 2023 ro-
ku. To jednak niejedyny ob-

szar IT, którego znaczenie bę-
dzie rosnąć w nadchodzącym 
roku. Poniżej przedstawiamy 
trzy główne trendy w IT na 
2023 rok, które wskazuje dr 
inż. Jarosław Protasiewicz, 

dyrektor Ośrodka Przetwa-
rzania Informacji (OPI). 
      Zgodnie z decyzją Prezesa 
Rady Ministrów (na podstawie 
przepisów ustawy o działaniach 
antyterrorystycznych), na tere-

nie całego kraju przedłużono 
obowiązywanie II stopnia alar-
mowego BRAVO oraz III stop-

nia alarmowego CRP: CHAR-

LIE-CRP do 28 lutego 2023 r. 

Biorąc pod uwagę obecną sytua-
cję w Ukrainie, należy spodzie-
wać się, że działania te będą 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim 

jąc to między innymi wzrostem 
obsługi kredytów inwestycyj-
nych. W grudniu polskie rozpo-

rządzenie o sposobach obliczania 
limitu ceny zostało więc znowe-
lizowane i przyznano wytwór-
com dodatek 50 zł/MWh w przy-
padku projektów pozaaukcyj-
nych – w praktyce farm słonecz-
nych, co daje pułap to 405 zł/

MWh. Nadal jest to więc najniż-
szy poziom w Europie, porówny-
walny tylko do Grecji, gdzie wy-

znaczono limit 85 euro/MWh. 

Magdalena Skłodowska 

      Dlaczego rozporządzenie 
zmienia przepisy, które zostały 
ustalone zaledwie kilkanaście 
dni temu? Czy czeka nas luka 

inwestycyjna? O tym w dalszej 

części artykułu na portalu Wy-
sokieNapiecie.pl LINK: https://

wysokienapiecie .pl/80650-

rosnie-niepewnosc-wsrod-

wytworcow-energii-z-oze/ 
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kontynuowane. 

      Z uwagi na poziomy stopni 

alarmowych w wielu instytu-

cjach zostały wprowadzone do-
datkowe, podwyższone zasady 
bezpieczeństwa. Dotyczy to w 
szczególności dostępu do da-
nych i zagwarantowania prawi-

dłowego działania kluczowych 
systemów. 
      W OPI przeprowadzono do-

datkowy przegląd zabezpieczeń 
oraz analizę ryzyka wraz z pla-
nem postępowania. Stale moni-
torowana jest sytuacja i uspraw-

niane systemy. Systematyczne 

testy i audyty bezpieczeństwa są 
bardzo ważne. Im wcześniej wy-
kryjemy podatność np. w wy-
twarzanym oprogramowaniu lub 

funkcjonującej infrastrukturze 
teleinformatycznej, tym szybciej 

mamy szansę przystąpić do jej 
usunięcia i skrócenia czasu eks-
pozycji na atak potencjalnego 

intruza. Podnoszenie poziomu 

bezpieczeństwa to w każdej fir-
mie proces, który nigdy się nie 

kończy. 
      OPI to duży software house i 
instytut badawczy z 30-letnią 
historią, który wymaga „uszycia 
na miarę” bezpieczeństwa IT. 
Organizacja pełni bardzo ważną 
rolę, tworząc główne systemy 
dla polskiej nauki, takie jak np. 

Zintegrowany System Informa-

cji o Szkolnictwie Wyższym i 
Nauce POL-on, portal RAD-on, 

System Obsługi Strumieni Fi-
nansowania OSF czy Jednolity 

System Antyplagiatowy JSA. 

Nie możemy dopuścić, aby ich 
działanie zostało zakłócone 
przez atak hakerów. 
      Obecnie ryzyko włamań do 
systemów jest znacznie wyższe, 
ale wzrosła także świadomość – 

nie tylko instytucji państwo-
wych, ale także firm i prywat-
nych użytkowników. Przedsię-
biorcy przeznaczyli większe 
środki na inwestycje w zabez-
pieczenia IT, nie chcąc dopuścić 
do destabilizacji firmy i strat 

finansowych. Również zwykli 

użytkownicy systemów IT zwra-
cają większą uwagą z jakiego 
źródła pochodzi ich oprogramo-
wanie i uważniej weryfikują 
wiadomości, jakie otrzymują na 
swoją pocztę e-mail. Nic nie 

wskazuje, aby w 2023 roku sytu-

acja miała ulec zmianie. Z pew-
nością obszar IT związany z cy-
berbezpieczeństwem będzie się 
dynamicznie rozwijał i firmy 
będą nadal inwestować w roz-
wój nowoczesnych zabezpie-
czeń. Miejmy nadzieję, że wojna 
wkrótce się skończy, jednak jej 
wpływ na wzrost znaczenia bez-
pieczeństwa jest nieodwracalny. 
Ten aspekt jest kluczowy w 

działalności każdej firmy lub 
organizacji. 

Sławomir Rybka 
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      Pierwszy japoński pociąg 
napędzany wodorem zostanie 
oddany do eksploatacji prób-
nej. Choć w wielu krajach, w 
ostatnich latach, prowadzono 

badania nad wykorzystaniem 

energetyki wodorowej, budo-

wano prototypy autobusów i 
nawet samochodów, to żadna z 
tych konstrukcji nie weszła do 
produkcji seryjnej. Natomiast 

Japończycy jako pierwsi ogło-
sili, że po próbnej eksploatacji 
i zdaniu pomyślnie testów ta-
kie składy pociągów będą pro-
dukowane seryjnie i zastąpią 

wiele obecnie użytkowanych. 
       Jakie są zalety i wady 
pierwszego pociągu napędzane-
go paliwem wodorowym, czyli 

czym się różnią od pociągów 
tradycyjnych? Współczesne po-
ciągi  przede wszystkim wyko-

rzystują jako siłę napędową 
energię eklektyczną, którą silniki 
zamieniają na kinetyczną, oraz 
ropę naftową na której pracują 
agregaty prądotwórcze lokomo-
tyw spalinowych lub innych jed-

nostek trakcyjnych. Czyli w 

konsekwencji wykorzystuje się 
do ich napędu paliwa kopalne, 
a  więc nie są to wcale pociągi 

czystej energii. 

      Przewaga pociągów napę-
dzanych wodorem nad tradycyj-

nymi jest taka, że osiągają zero-
wą emisję gazów cieplarnianych, 
a po konwersji wodoru z silnika 

odprowadzana jest czysta woda, 

która nie ma żadnego negatyw-
nego wpływu na środowisko.   
      Czy są jakieś wady? Właści-
wie są. Koszt paliwa wodorowe-
go jest naprawdę wysoki, a z 
punktu widzenia samej cząstecz-
ki wodoru, jest to bardzo małe 
ciało cząsteczkowe, które z ła-
twością może wydostać się przez 
powłokę urządzenia magazynu-

Ciąg dalszy ze s.1 

Testowanie 

wodorowego pociągu w Japonii 
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jącego, więc przełomy technolo-
giczne potrzebne są również w 
zakresie przechowywania i 

transportu. 

      Oczywiście, skoro Japonia 
to powiedziała, być może nastą-
pił przełom w tej dziedzinie. W 
przeciwnym razie nie ogłosiłby, 
że zaczęła testowanie pierwsze-
go pociągu napędzanego wodo-
rem. Jednocześnie jest jeszcze 
jeden najtrudniejszy problem, 

czyli uzyskanie wodoru. Więc w 
rzeczywistości są zalety i wady. 
Taka jest ogólna sytuacja. 

      Pierwszy japoński pociąg 
napędzany wodorem, może osią-
gnąć prędkość 140 kilometrów 
na godzinę, tak wykazały wstęp-
ne pomiary na eksperymental-

nym odcinku. Pociąg rozpocznie 
j a zdę  t e s t ow ą  na  t r a -
sie   Kawasaki do Noborito na 

linii Nambu. Nazwano go 

„Hybari”, to „skowronek”. Skła-
da się w sumie z dwóch wago-
nów. Z dotychczasowych kosz-
tów jakie poniesiono przy jego 
budowie, jak twierdzą jego 
twórcy i konstruktorzy, nie jest 

to drogie przedsięwzięcie. Koszt 
dwuwagonowego pociągu to 
około 4 miliardy jenów (łącznie 
około 35 milionów dolarów), 
nie mówiąc już o wartości syste-
mu hybrydowego zasilanego 

wodorowymi ogniwami paliwo-

wymi i bateriami. Marek To-

maka 
      Więcej z styczniowym nu-
merze miesięcznika AURA 
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      Wykorzystanie paliw al-

ternatywnych na cele energe-

tyczne to jedno z zadań Naro-
dowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w programie priory-

tetowym „Racjonalna gospo-
darka odpadami”.  Przez po-

nad rok  do końca grudnia 
2022 roku trwał nabór wnio-
sków o dofinansowanie pro-

jektów w ramach tego progra-
mu, który podsumowano pod-
czas śniadania prasowego 11 
stycznia. Wnioskowana kwota 

dofinansowania przekroczyła 
10 mld zł przy zakładanym 

Inwestycje zwiększą bezpieczeństwo 
energetyczne i zredukują ilość odpadów 
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budżecie na poziomie 3 mld zł. 
Pierwotnie wynosił miliard 
złotych, ale został zwiększony 
z uwagi na duże zainteresowa-
nie potencjalnych inwestorów. 
      Wiceprezes Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Dominik 

Bąk zapowiedział, że instytucja 
wystąpi o zwiększenie środków 
z unijnego Funduszu Moderni-

zacyjnego na realizację 39 inwe-
stycji termicznego przekształca-
nia odpadów lub paliw alterna-
tywnych wytworzonych z odpa-

dów komunalnych. W planach 

jest też zacieśnienie współpracy 
z Polskim Funduszem Rozwoju 

i bankami komercyjnymi, które 
są gotowe współfinansować in-
westycje. Dominik Bąk dodał, 
że przedsięwzięcia, powinny 
powstać w ciągu najbliższych 5 
lat. 

      W roku 2022 zawartych zo-

stało 8 umów o dofinansowanie 
na łączną kwotę 546 mln 
zł,  zapewniając jednocześnie 
dodatkową wydajność instalacji 
termicznego przekształcania 
paliw alternatywnych wytwo-

rzonych z odpadów komunal-
nych w wysokości 95 130 Mg/
rok. 

     Narodowy Fundusz, jako 

instytucja bezpośrednio wdraża-
jąca priorytetowy program, od-
powiedziała na realną potrzebę 
dalece niewystarczających zdol-
ności przerobowych instalacji 
zagospodarowania wysokokalo-

rycznej frakcji odpadów w Pol-
sce, gdzie pracuje 9 spalarni o 

potencjale przetworzenia ok. 1,3 

mln ton odpadów rocznie, co 
jest całkowicie nieporównywal-
ne z możliwością 96 zakładów 
niemieckich dysponujących mo-
cą przerobową ok. 26,3 mln ton. 
      Przykładowo w Polsce na 
jednego mieszkańca przypada 
zaledwie 29 kilogramów odpa-
dów wydajności dostępnych 
instalacji termicznego prze-

kształcania odpadów i paliw 
wytworzonych z odpadów ko-
munalnych, podczas gdy w Au-

strii wskaźnik ten wynosi 326 
kg na mieszkańca, Szwecji 610 
kg, a we Francji 211 kg. 

      Prof. Grzegorz Wielgosiń-
ski z Politechniki Łódzkiej 
zwrócił uwagę, że w Polsce z 
roku na rok zwiększa się ilość 
odpadów, a rocznie mamy po-
nad 2 mln ton odpadów komu-
nalnych, których nie da się po-
nownie wykorzystać i nierzadko 
są nielegalnie składowane. 
      Zdaniem eksperta, powsta-

nie planowanych spalarni i mo-

dernizacja istniejących to szansa 
na rozwiązanie tego problemu. 
Według unijnych wymogów, do 
2035 roku składowanie odpa-
dów komunalnych ma zaś zo-
stać ograniczone do maksymal-
nie 10 proc. 

      Prof. Tadeusz Pająk z 

Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie podkreślił, że powsta-
nie większej liczby instalacji 

termicznego przetwarzania od-

padów przyczyni się od zwięk-
szenia bezpieczeństwa energe-
tycznego i ochrony klimatu. 

      Według wyliczeń prof. Ta-
deusza Pająka, zrealizowanie 
wszystkich inwestycji wspiera-

nych przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, pozwoliłoby na 
ograniczenie ilości obecnie im-
portowanego przez Polskę wę-
gla o około jedną czwartą rocz-
nie. 

      Możliwość wsparcia instala-
cji termicznego przekształcania 
odpadów lub paliw alternatyw-
nych wytworzonych z odpadów 
komunalnych, generuje istotną 
zmianę jakościową systemu go-
spodarowania odpadami w Pol-

sce. Stanowią także element 
transformacji ciepłownictwa i 
zmniejszenia zależności od im-
portu nośników energii, wyko-
rzystując frakcję palną odpa-
dów. A co najważniejsze przy-
czynią się do zahamowania 
wzrostu kosztów ogrzewania i 
zagospodarowania odpadów w 
wymiarze lokalnym. 

      Ponieważ instalacje te mają 
szansę zaspokoić fundamentalne 
potrzeby polskiej gospodarki 

odpadami, racjonalnym jest za-

pewnienie adekwatnego wspar-

cia instalacji „waste-to-energy”, 
które w obliczu obecnego kry-
zysu, znakomicie przyczyniają 
się do zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju, przy 
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      Wzrost zachorowań wywo-
ływany m.in. przez SARS-CoV

-2, wirusy RSV, grypy czy pa-

ragrypy – jest spowodowany 

splotem wielu niekorzystnych 

czynników, w tym pogody i 
społecznej niefrasobliwości w 
kontaktach z innymi osobami, 

co sprzyja przenoszeniu pato-

genów. Eksperci wskazują, że 
zalecany jest powrót do mase-
czek i podstawowych zasad 

higieny, ale jak na razie nie 

ma w planach surowszych re-

strykcji.  Z infekcjami gór-
nych dróg oddechowych bę-
dziemy walczyć do końca mar-
ca z różnym nasileniem w róż-
nych regionach Polski – pro-

gnozuje dr n. farm. Leszek 

Borkowski, prezes Fundacji 

Razem w Chorobie 
      Po objawach trudno jest roz-

poznać, czy pacjent jest zakażo-
ny RSV, SARS-CoV-2, wirusa-

mi grypy, czy też paragrypy, bo 
tych jest sporo. Ich objawy są 
bardzo podobne. Rozróżnienie 
może nastąpić dopiero po wyko-
naniu testu, natomiast to jest test 

historyczny – wirus musi naj-

pierw wtargnąć do organizmu 
pacjenta i tam nabroić, muszą 

się pojawić przeciwciała. Dopie-
ro po jakimś czasie, po otrzyma-
niu wyniku testu wiemy, czym 

pacjent był zarażony. Natomiast 
leczenie każdego przeziębienia 
powinniśmy zacząć natychmiast 
– i nie mówię, żeby zaraz leczyć 
się w szpitalu czy iść do przy-
chodni, ale możemy podjąć le-
czenie od razu w domu. W przy-

padku dziecka, jeśli przez dwa–
trzy dni nie ma obserwowanej 

poprawy, to konieczna jest na-

tychmiastowa wizyta u lekarza. 

Natomiast w przypadku osoby 

dorosłej, jeżeli nie jesteśmy w 
stanie sobie poradzić do siedmiu 
dni, to też powinniśmy skorzy-
stać z pomocy lekarza – mówi 
dr n. farm. Leszek Borkowski. 

      3 stycznia Ministerstwo 

Zdrowia poinformowało, że 
trwają prace nad włączeniem do 
koszyka świadczeń testu w kie-
runku istotnych zakażeń sezono-
wych – grypy, SARS-CoV-2 i 

RSV. Mają one być dostępne 
bezpłatnie w placówkach pod-
stawowej opieki zdrowotnej. 

      Jak wynika z przedstawio-

nych wczoraj danych, w ostat-

nich dziewięciu dniach grudnia 
obserwowane było lekkie wyha-
mowanie epidemii grypy. W 

tym okresie odnotowano 389 

tys. zakażeń i podejrzeń zakaże-
nia. Dziennie to średnio 43,2 
tys., czyli o 2 proc. więcej niż 
jeszcze tydzień wcześniej, ale 
wolne w szkole ograniczyło za-
chorowalność w grupie dzieci 
do 14 lat. Wcześniej to tej grupy 
dotyczyła połowa infekcji gry-
powych. Prezes Fundacji Razem 

w Chorobie wskazuje jednak, że 
szczyt zachorowań może być 
dopiero przed nami. 

      Niebezpieczny okres zacho-

rowań na infekcje wirusowe 
górnych dróg oddechowych 
trwa do kwietnia, ale luty i ma-

rzec to jest najgorszy okres, kie-

dy jeszcze mogą się pojawić 
kolejne fale. Poza tym sytuacja 

pod względem liczby zachoro-
wań jest różna w różnych regio-
nach Polski. Te, w których spa-
da liczba zachorowań, powinny 
się cieszyć, ale i zachowywać 
rozsądek polegający na tym, że 
w miejscach publicznych nosi-

my maseczki – mówi dr n. farm. 
Leszek Borkowski. – Generalnie 

wydaje mi się, że z infekcjami 
górnych dróg oddechowych bę-
dziemy walczyć do końca marca 
z różnym nasileniem w różnych 
regionach Polski. 

Ciąg dalszy ze s.1 

Fala zachorowań w Polsce 

może potrwać aż do marca 

wykorzystaniu potencjału istnie-
jącej infrastruktury ciepłowni-
czej. 

      Ponadto termiczne prze-

kształcanie odpadów nienadają-
cych się do recyklingu to dosko-
nały przykład zastosowania filo-
zofii gospodarki o obiegu za-

mkniętym i wykorzystania od-
padów komunalnych jako cen-

nego surowca do produkcji 

„zielonej energii”, która za po-
średnictwem  nowoczesnych 

elektrociepłowni wraca do 
mieszkańców. Zapewnienie wy-
starczających mocy przerobo-
wych do energetycznego wyko-

rzystania całej frakcji palnej z 
odpadów, poza istotnym aspek-
tem energetycznym, są czynni-

k i e m  n i e z b ę d n y m  d l a 
„domknięcia” systemu gospo-
darki odpadami i jego zoptyma-

lizowania. 
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      Obok grypy największym 
zmartwieniem szpitali jest w 

tym sezonie nie COVID-19, ale 

wirus RSV, który jest szczegól-
nie niebezpieczny dla najmłod-
szych pacjentów, zwłaszcza 
wcześniaków, które mają nie-
dojrzały układ oddechowy i 
immunologiczny. Najwięcej 
ciężkich zakażeń wymagają-
cych hospitalizacji występuje u 
dzieci w wieku od dwóch do 
sześciu miesięcy. Drugą grupą 
szczególnie narażoną na ciężki 
przebieg tej infekcji są zaś se-
niorzy, osoby po 65. roku życia 
z chorobami przewlekłymi 
układu oddechowego, wadami 
serca, pacjenci po przeszcze-

pach i w immunosupresji 

(wrodzonej lub związanej np. z 
leczeniem onkologicznym). 

      Ten wirus jest bardzo nie-

bezpieczny dla dzieci do dru-

giego roku życia i umiarkowa-
nie niebezpieczny dla dzieci do 

piątego roku życia. Później jest 
wirusem, który przechorowuje 
się w domu bez specjalnych 
konsekwencji – mówi prezes 

Fundacji Razem w Chorobie. – 

Seniorzy mają z kolei słaby 
układ odpornościowy, bo z wie-
kiem następuje w organizmie 
wiele dysfunkcji, zaczynają 
więcej chorować. Są bardzo 
narażeni na wszystkie choroby 
wieku wczesnodziecięcego i 
dziecięcego. Dlatego jeżeli 
dziecko choruje, to babcia i 

dziadek niekoniecznie powinni 

przy tym dziecku być. Może się 
okazać, że ta infekcja górnych 
dróg oddechowych dla malucha 
będzie przykra, ale bez złych 
konsekwencji, natomiast dla 

seniorów mogą być one poważ-
ne. 

      Według ekspertów Polska 
ma w tej chwili do czynienia z 

tzw. epidemią wyrównawczą – 

co oznacza, że po latach walki z 
COVID-19 i społecznej izolacji 
pojawiają się teraz infekcje, 
których wcześniej występowało 
niewiele. Ministerstwo Zdrowia 

zaleca, aby zachowywać zasady 
higieny i w zatłoczonych miej-
scach publicznych nosić ma-
seczki. Ostrzejsze restrykcje nie 

są na razie planowane. 
– Dzisiaj nie widzę podstaw do 
tego, żeby wprowadzać surowe 
restrykcje. Ważny jest nato-
miast zdrowy rozsądek w za-
kresie higieny i walki z patoge-

nami – mówi farmakolog. – 

Trzeba dbać o higienę i wie-
trzenie pomieszczeń, zwłaszcza 
tych, w których przebywa dużo 
osób. To czasami technicznie 
może być trudne, ale takie wie-
trzenia sal, korytarzy warto ro-

bić dwa–trzy razy dziennie, 

ponieważ to wpłynie na mniej-
szą zachorowalność. Żadna 
szczepionka nie daje 100-proc. 

gwarancji, bo każdy ma swój 
indywidualny układ odporno-
ściowy i w związku z tym nie 
jest pewne, że nie zachoruje, 
natomiast szczepić się trzeba. 
Newseria.pl 
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      Do budowy nieco ponad 7 

tys. nowych mieszkań przystą-
pili w październiku dewelope-
rzy. To kolejny miesiąc z rzę-
du, kiedy ten wskaźnik spada. 
W sumie od początku roku 
deweloperzy rozpoczęli budo-
wę 100 tys. nowych lokali. To 
prawie 1/3 mniej niż jeszcze 
rok wcześniej. Taki stan rze-
czy może być jednak dobrą 
informacją dla osób inwestu-
jących w nieruchomości. 
      O ile liczba spadających bu-

dów może wskazywać na spo-
wolnienie w branży i prawdopo-
dobne kłopoty części dewelope-
rów, to jak to zwykle w gospo-
darce, ktoś inny od razu ten nie-
dobór wykorzysta. Nie musi to 
też oznaczać kryzysu. Na prze-
łomie 2008/2009, czyli w okre-
sie kryzysu finansowego, liczba 

nowo rozpoczynanych budów 
spadła o połowę. Teraz spadki 
sięgają 30-35%. Są miasta, jak 
Rzeszów czy Radom, gdzie licz-
ba nowych budów rośnie. 
      Spadająca zdolność kredyto-

wa powoduje, że mieszkań 
sprzedaje się zdecydowanie 
mniej. Właśnie dlatego spora 
cześć branży deweloperskiej 
wstrzymuje budowy. Co nie 

oznacza, że rezygnuje całkowi-
cie z inwestycji. Nie można bo-
wiem zapominać, że etap budo-
wy jest poprzedzony zakupem 

nieruchomości, uzgodnieniami i 
wreszcie koniecznością spełnie-
nia wielu formalności. Zamiast 
zaczynać budowy, deweloper 
może negocjować zakup grun-
tów pod przyszłe inwestycje. 

Ciąg dalszy ze s.1 
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      Największe miasta, w któ-
rych popyt na nieruchomości 
mieszkaniowe zawsze jest naj-

większy, najszybciej doświad-
czają skutków spowolnienia. 
Tymczasem inwestycje dewelo-

perskie realizowane w mniej-

szych miastach cały czas bronią 
się przed spadkami sprzedaży. W 
pierwszym półroczu tego roku 
wyraźnie zwiększyło się zainte-
resowanie budowaniem w mia-

stach powiatowych. To zasługa 
upowszechnienia się pracy zdal-
nej, ale też i tego, że mieszkania 
w mniejszych miejscowościach 
są po prostu tańsze. Kupienie 

nieruchomości w największych 
metropoliach, szczególnie na 
kredyt, może być wyjątkowo 
trudne. Z danych GUS wynika, 

że w 18 z 66 miast na prawach 
powiatu nie widać spowolnienia 

aktywności deweloperskiej – 

mówi Michał Sapota, prezes 

Heritage Real Estate Investment 

Trust.  

      Jaką perspektywę powinni 
przyjąć ci, którzy w nierucho-
mości inwestują? Krótkotrwałe 
spadki cen w największych mia-
stach albo wyhamowanie wzro-

stów może sprawić, że lokale 
będą interesujące z perspektywy 
inwestorów. Wszystko dlatego, 
że za około dwa lata, gdy sytua-
cja gospodarcza ustabilizuje się, 
liczba dostępnych nowych nie-
ruchomości w największych 
miastach będzie niższa. Może to 
spowodować większe zaintere-
sowanie najmem, co oznacza, że 
osoby lub firmy z kapitałem – 

przede wszystkim gotówkowym 
– będą mieć szansę na zwiększe-
nie zyskowności. Już teraz warto 

poszerzać więc swój portfel nie-
ruchomości na wynajem. Gdy 
sytuacja na rynku kredytów ule-
gnie poprawie i zwiększy się 
zainteresowanie ze strony kupu-

jących, mieszkań na sprzedaż 
nie będzie wiele. 
Kolejnym krokiem będzie więc 
wzrost cen. Ci, którzy nie zdecy-
dują się na zakup, będą musieli 
je wynająć. I właśnie dlatego 
najbliższe miesiące będą najlep-
szym czasem na zakup nierucho-

mości inwestycyjnie. Warto też 
już teraz zainteresować się 
mieszkaniami na przedmieściach 
dużych aglomeracji, aby utrzy-
mać wartość pieniądza w czasie. 

Bartosz Sosnówka 
 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Kaszel, zmęczenie, kołata-
nie serca, zaburzenia węchu i 
smaku, ale też lęk, depresja i 
bezsenność – to typowe dole-

gliwości, z jakimi zmaga się 
część pacjentów po COVID-

19. Mogą one pojawiać się tak-
że wtedy, gdy chorzy łagodnie 
przeszli zakażenie koronawi-
rusem – wynika z badań pro-
wadzonych w Bytomiu. 
      Powikłania po COVID-19 

analizuje zespół pod kierownic-
twem szefa Oddziału Obserwa-
cyjno-Zakaźnego i Hepatologii 
w Szpitalu Specjalistycznym nr 

1 w Bytomiu dra hab. Jerzego 

Jaroszewicza. Badania prowa-

dzone są we współpracy ze Ślą-
skim Uniwersytetem Medycz-

nym w Katowicach i Śląskim 
Centrum Chorób Serca w Za-
brzu. Lekarze przeanalizowali 

objawy występujące u 200 osób, 
które przebyły COVID-19 co 

najmniej dwa miesiące wcze-
śniej. Chorych podzielono na 
dwie grupy: tych, którzy byli 
hospitalizowani, i tych, którzy 
leczyli się w domach. 
      „Okazało się, że objawy ze-
społu pocovidowego występują 
u około 30 proc. pacjentów. 
Najczęściej są to kaszel, zmę-
czenie, kołatanie serca, zaburze-
nia węchu i smaku” – poinfor-

mował dr hab. Jerzy Jarosze-

wicz, cytowany we wtorkowym 

komunikacie bytomskiego szpi-

tala. 

      Jak wynika z obserwacji, 

objawy występowały równie 
często u obu badanych grup, 
jednak nieprawidłowości w wy-
nikach badań pulmonologicz-
nych czy testów wydolnościo-
wych były poważniejsze w gru-
pie chorych hospitalizowanych. 

Także badania psychiatryczne i 
neurologiczne wykazały częste 
odchylenia w obu grupach. Pa-

cjenci doświadczają lęku, depre-
sji i bezsenności. 
      „Wiodącym powikłaniem 
psychiatrycznym i neurologicz-

nym jest bezsenność, która 

Ciąg dalszy ze s.1 
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utrzymywała się trzy miesiące 
po przebyciu COVID-19 u poło-
wy wszystkich badanych pacjen-

tów, bez względu na to, czy ich 
stan w trakcie zakażenia wyma-
gał hospitalizacji, czy przecho-
dzili koronawirusa łagodnie” – 

powiedział ekspert. 
      Dolegliwości utrzymujące 
się po przejściu zakażenia koro-
nawirusem to tzw. long covid. 

Według definicji Światowej Or-
ganizacji Zdrowia jest to stan, w 

którym najczęściej ujawnia się 
co najmniej jedna dolegliwość w 
okresie trzech miesięcy od wy-
krycia zakażenia wirusem SARS
-CoV-2 lub podejrzenia tej in-

fekcji. 

      „Aby stwierdzić u pacjenta 
zespół pocovidowy, dolegliwo-
ści muszą trwać co najmniej dwa 
miesiące, a diagnostyka nie mo-
że wskazać innych przyczyn 
tych dolegliwości. Long covid 
może trwać nawet ponad 12 
miesięcy. Prowadzone badania 
wykazują, że niektóre ciężkie 
objawy mogą trwać dłużej, jest 
to na przykład duszność” – po-

wiedział Jerzy Jaroszewicz. 
      Ekspert zauważył, że bada-
nia w kierunku zespołu pocovi-
dowego nie powinny być wyko-
nywane zbyt wcześnie, bo po 
ciężkim przebiegu zakażenia 

koronawirusem każdy organizm 
przez pewien czas jest osłabio-
ny. Nie zaleca się też wykony-
wania rutynowych badań prze-
siewowych wszystkim chorym, 

lecz jedynie tym, którzy zauwa-
żyli u siebie niepokojące obja-
wy, np. duszność, pogorszenie 
tolerancji wysiłku, zaburzenia 
węchu i smaku, zaburzenia po-
znawcze czy żołądkowo-

jelitowe. (PAP) 

 

Redaktor 

 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      We wtorek, 24 stycznia br. 

minister Mariusz Kamiński 
spotkał się ze Swiatłaną Cicha-
nouską, liderką demokratycz-
nej opozycji na Białorusi, kie-
rującą Zjednoczonym Gabine-
tem Przejściowym Białorusi. 
Rozmowy dotyczyły m.in. sy-
tuacji białoruskich uchodźców 
w Polsce. W spotkaniu uczest-

niczył także wiceminister Bar-
tosz Grodecki.  
      Podczas rozmowy szef 

MSWiA podkreślił, że Polska 
stale wspiera działaczy białoru-
skiej opozycji. Na naszą pomoc 
mogą także liczyć wszystkie 
osoby, które ze względu na sytu-
ację polityczną odczuwają za-
grożenie ze strony reżimu w 
Mińsku. Obecnie stosowane na 
Białorusi represje zaostrzają się. 
W związku z tym Polska wpro-
wadziła szereg ułatwień doty-
czących legalizacji pobytu oby-

wateli tego państwa w naszym 
kraju.  

      Potrzeby białoruskich 
uchodźców, związane z legaliza-
cją ich pobytu w Unii Europej-
skiej, były tematem specjalnego 
listu wystosowanego przez mini-

stra Mariusza Kamińskiego do 
Ylvy Johansson, komisarz ds. 

wewnętrznych UE. Szef resortu 
spraw wewnętrznych i admini-
stracji zadeklarował w piśmie, 
że Polska jest gotowa aktywnie 
uczestniczyć we wszystkich ini-
cjatywach podjętych przez Ko-
misję Europejską na rzecz ure-
gulowania tych zagadnień. Prze-
kazał także, że nasz kraj chętnie 
podzieli się swoimi doświadcze-
niami i rozwiązaniami, wypraco-
wanymi we współpracy z demo-
kratyczną białoruską opozycją w 
tym zakresie.  

Trzecia rozmowa szefa 

MSWiA i liderki demokratycz-

nej opozycji na Białorusi 

      Wtorkowa rozmowa ministra 

Mariusza Kamińskiego i Swia-
tłany Cichanouskiej, liderki de-
mokratycznej opozycji na Biało-
rusi, to kolejne już spotkanie 
obojga polityków. W marcu 
2022 roku tematem rozmów by-
ły m.in. sytuacja na Białorusi, 
wojna na Ukrainie oraz bezpie-

czeństwo naszego regionu. Po-
wołany został wówczas Zespół 
ds. rozwiązywania problemów 
uchodźców z Białorusi, przeby-
wających na terytorium RP. 
      Natomiast w październiku 
ubiegłego roku politycy rozma-
wiali o bieżącej sytuacji doty-
czącej bezpieczeństwa Polski i 
Białorusi, w kontekście rosyj-
skiej agresji na Ukrainę. 
  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji RP  

Spotkanie ministra 

 

      Tegoroczny budżet insty-
tutów PAN to nieco ponad 800 
mln zł i jest ponad trzykrotnie 
mniejszy od środków przeka-
zanych dla TVP. To porówna-
nie dobitnie wskazuje jaki jest 

stosunek obecnej władzy do 
finansowania badań i rozwoju 
nauki w Polsce. Przy bardzo 

szczupłych budżetach, insty-
tuty akademii nie są w stanie 
poradzić sobie ze znaczącą 
podwyżką cen energii oraz 
innych świadczeń. Jeśli nie 
otrzymają dodatkowego fi-
nansowania, zmuszone będą 
do wyłączania specjalistycznej 
aparatury. 
      To może  spowodować 

ogromne szkody oraz  utratę 
efektów  prowadzonej działal-
ności badawczej i doprowadzić 
do nieodwracalnych konse-

kwencji dla rozwoju nauki, 

przestrzega prezes Polskiej 

Akademii Nauk prof. Marek 

Konarzewski. – W zeszłym 
roku, kiedy już wzrosły opłaty 
za prąd i inne świadczenia, pro-

Ciąg dalszy ze s.1 
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siliśmy o dodatkowych 180 mln 
zł. Uzyskaliśmy tylko niecałe 24 
mln zł. To pokazuje  skalę nie-
doszacowania naszych potrzeb. 

Będę starał się przekonać Mini-
sterstwo Edukacji Nauki, żeby 
przyznało nam dodatkowe fi-
nansowanie, żebyśmy mogli ten 
rok przetrwać. Nie wspominam 
nawet o rozwoju i polepszeniu 

bazy infrastrukturalnej. 

      Filarem akademii są człon-
kowie PAN zrzeszeni w korpo-

racji uczonych, którą tworzy 
ponad 300 członków krajowych 
i ok. 170 zagranicznych. To wy-

bitni badacze, wyróżniający się 
szczególnym dorobkiem i auto-
rytetem. Członkostwo w PAN 
jest zaszczytem i wyrazem naj-

wyższego uznania. Drugim fila-
rem PAN jest sieć badawcza, 
złożona z 69 instytutów nauko-
wych oraz instytutu pozawy-

działowego. Jednostki te prowa-
dzą projekty naukowe w niemal 
wszystkich dziedzinach nauko-

wych. Pracuje tam ponad 9 tys. 

pracowników, w tym ponad 4 
tys. badaczy. PAN posiada też 
stacje zagraniczne, biblioteki, 

archiwa, muzea, ogrody czy 

ośrodki konferencyjne. 
      Na razie świadczenia wypła-
cane uczonym nie są zagrożone, 
ale jeśli nie będą mogli prowa-
dzić badań ze względu na brak 
środków  na utrzymanie specja-

listycznej aparatury, to PAN 

grozić będzie  paraliż, wyjaśnia 
prof. Marek Konarzewski.  – 

Taka sytuacja już występuje  w 

Kancelarii, która obsługuje rów-
nież instytuty. Mamy tam dra-
matyczną sytuację. Bardzo wie-
le osób w niej pracujących po-
biera wynagrodzenia minimal-

ne. My staramy się kompenso-

wać to ze środków własnych, 
ale są one bardzo ograniczone. 
Powoduje to problemy. Trudno 

jest nam zatrzymać obecnych 
pracowników i pozyskać no-
wych. Mam bardzo wiele stano-

wisk w Kancelarii, które nie są 
obsadzone m.in. w biurze praw-

nym. 

      Jeśli zniszczona zostanie 
struktura PAN, to nie ma co ma-

rzyć o jej odbudowie w przy-
szłości. Straci na tym nie tylko 
polska nauka, ale reputacja Pol-

ski  na arenie międzynarodowej. 
Pogrzebać dokonania jest łatwo, 
ale przywrócić utracony prestiż 
jest niebywale trudno. 

Źródło: PAN 
 

Redaktor 
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      Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska tuż przed święta-
mi rozpoczęło konsultacje 
„pakietu sieciowego”, który 
ma pomóc w odblokowaniu 
mocy przyłączeniowych dla 
farm wiatrowych i fotowolta-

icznych. Jak na razie te propo-

zycje entuzjazmu w branży 
OZE nie wzbudziły. 
      Odmowa przyłączenia do 
sieci to jeden z największych 
problemów polskiej energetyki, 
który w dłuższej perspektywie 
będzie hamował jej transforma-
cję. Bez jego rozwiązania bę-
dzie chociażby trudno wykorzy-
stać efekty liberalizacji ustawy 
odległościowej, gdy ta zostanie 
w końcu przeprowadzona. Trud-

no bowiem budować nowe far-
my wiatrowe, jeśli nie będzie 
można ich przyłączyć do sieci. 
      Skalę problemu pokazał w 
połowie tego roku raport funda-
cji ClientEarth. Z zebranych 

przez nią danych wynikało, że w 
latach 2015-2021 operatorzy 

wydali ponad 6 tys. odmów 
przyłączenia do sieci instalacji 
wytwórczych (głównie OZE) o 
łącznej mocy ok. 30 GW. W 
samym 2021 r. tych odmów by-
ło ponad 3,7 tys. Główną przy-
czyną jest brak technicznych 
możliwości przyłączenia, czyli 
brak wolnych mocy przyłącze-
niowych sieci. 

Sześć tematów do zmiany 
      W tej sytuacji są oczywiście 
potrzebne przede wszystkim 

ogromne inwestycje w moderni-

zację i rozbudowę sieci dystry-
bucyjnych. To jednak zajmie 

wiele lat, a nowych mocy po-

trzebujemy jak najszybciej. 

      Dlatego krótko- i średnioter-
minowo najwięcej można uzy-
skać dzięki wyciśnięciu jak naj-
więcej z potencjału istniejącej 
sieci – zarówno poprzez możli-
wości techniczne, jak i uspraw-
nienie oraz optymalizację proce-
dur. Temu mają służyć wstępne 
propozycje resortu klimatu, 

przedstawione w tym miesiącu 
branży OZE w „pakiecie siecio-
wym”. Ich pełną treść opubliku-
jemy w Obserwatorze Legislacji 

Energetycznej (OLE). 

      Propozycje te dotyczą sze-
ściu obszarów. Pierwszym jest 

Ciąg dalszy ze s.1 

Rządowi nie udał się sieciowy 
prezent pod choinkę dla OZE 



Nr 02 (126) Wieści Światowe 01 lutego 2023 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            str. 67                                             

postulowany intensywnie przez 

sektor energetyki odnawialnej 

cable pooling. Polega on na 

współdzieleniu infrastruktury 
elektroenergetycznej pomiędzy 
instalacje oparte o różne techno-
logie OZE, o różnych charakte-
rystykach pracy i profilach wy-

twarzania, pozwalające na wy-
korzystanie istniejących możli-
wości przyłączeniowych. 
      Dalsze cztery propozycje 

dotyczą kolejno: zmiany progu 
mocowego, dla którego stosowa-

na jest preferencyjna opłata 
przyłączeniowa; zmiany wyso-
kości zaliczki na poczet opłaty 
przyłączeniowej; wprowadzenia 
opłaty za wniosek o określenie 
warunków przyłączenia; wpro-
wadzenia zabezpieczenia wyko-

nania zobowiązań wynikających 
z warunków przyłączenia. To-

masz Elżbieciak 

 

      Co obejmuje ostatnia pro-

pozycja? Jak przedstawiciele 

branży widzą propozycje rzą-

du? Czy przepisy są pisane 
pod dyktando spółek dystry-
bucyjnych? O tym w dalszej 

części artykułu na portalu Wy-
sokieNapiecie.pl    LINK: 

https://

wysokienapiecie.pl/80746-

prezent-pod-choinke-dla-oze/

#dalej 
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      Decyzja prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki dotyczą-
ca sprzedaży energii elektrycz-
nej w taryfie G dla gospo-

darstw domowych na 2023 

rok, nie będzie miała istotnego 
wpływu na cenę netto energii 
elektrycznej dla większości 
gospodarstw domowych w 

Polsce. Zgodnie z decyzją rzą-
du w przyszłym roku ceny net-
to sprzedawanej energii zosta-

ną bowiem utrzymane na po-
ziomie z 2022 roku, do wyso-

kości limitów zużycia wyzna-
czonych w ustawie. 
      Tarcza Solidarnościowa, 
którą rząd przyjął w październi-
ku br., zakłada, że ceny energii 
elektrycznej netto (czyli bez 

uwzględnienia podatku akcyzo-
wego i podatku VAT) pozostaną 
zamrożone na poziomie tego-
rocznym do wysokości określo-
nych limitów: 2 MWh rocznie 
dla większości gospodarstw do-
mowych, 2,6 MWh dla gospo-

darstw z osobami z niepełno-
sprawnościami oraz 3 MWh w 
przypadku rodzin z Kartą Dużej 

Rodziny i rolników. 
      W tych przyjętych limitach 
mieści się zużycie energii zde-
cydowanej większości gospo-
darstw domowych w Polsce. 

Potwierdzają to dane URE, z 
których wynika, że w Polsce jest 
15,5 mln odbiorców w gospo-
darstwach domowych, wśród 
których najliczniejszą grupę – 

blisko 87 proc. (ok 13,5 mln) – 

stanowi Grupa G11 (czyli ze 

stałą ceną energii w cyklu dobo-
wym). Statystycznie średnie 
roczne zużycie energii elek-
trycznej w grupie G11 wynosi 

1,8 MWh. 

      Odbiorcy indywidualni, któ-
rzy zużyją jednak więcej energii 
niż przyjęte w ustawie limity, po 
ich przekroczeniu zapłacą 693 zł 
netto za 1000 kWh za zakup 

energii oraz stawkę dystrybucyj-
ną ustaloną przez prezesa URE 
na 2023 rok – wskazuje Woj-

ciech Dąbrowski, prezes Pol-

skiej Grupy Energetycznej i pre-

zes Rady Zarządzającej Polskie-
go Komitetu Energii Elektrycz-

nej. 

      Takie rozwiązanie przewi-

duje wprowadzony przez rząd 
mechanizm ceny maksymalnej. 

Została ona określona na pozio-
mie znacznie poniżej rynko-
wych cen energii, których śred-
nia w kontraktach terminowych 

na 2023 rok na Towarowej Gieł-
dzie Energii wynosi ponad 1 tys. 

zł za 1 MWh. 
      Tę wyższą cenę zapłacą jed-
nak tylko ci odbiorcy, którzy 
zużyją więcej energii i nie 
zmieszczą się w limitach. Takie 
rozwiązanie ma stanowić dla 
nich motywację do oszczędzania 
prądu – mówi Roman Przasny-
ski, analityk rynków finanso-
wych.. 

      Wprowadzone przez rząd 
zamrożenie cen prądu na tego-
rocznym poziomie zabezpieczy 

gospodarstwa domowe także 
przed wzrostem opłat za usługi 
dystrybucji energii elektrycznej, 

ponieważ opłaty za dystrybucję 
stosowane w przyszłorocznych 
rozliczeniach nie mogą być 
wyższe od stawek obowiązują-
cych w tym roku do wysokości 
limitów zużycia wskazanych w 
ustawie. Natomiast po ich prze-

Ochrona przed rekordowymi 

podwyżkami cen prądu w 2023 roku 
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kroczeniu gospodarstwo domo-

we za każdą kolejną zużytą 
kWh ma być rozliczane według 
cen obowiązujących w taryfie 
dystrybucyjnej danego operato-

ra obowiązującej w 2023 roku. 
      Warto też zauważyć, że 
sprzedawców energii, którym 
taryf nie zatwierdza prezes 

URE, w 2023 roku również bę-
dzie obowiązywać zamrożenie 
cen. Takie przedsiębiorstwa w 
przyszłorocznych rozliczeniach 
z odbiorcami (poza grupą od-
biorców, którzy podpisali umo-
wy z gwarancją ceny) są zobo-
wiązane stosować średnie ceny 
energii elektrycznej wynikające 
z taryf na 2022 rok do wysoko-

ści limitów określonych w usta-
wie o szczególnych rozwiąza-
niach służących ochronie od-
biorców energii elektrycznej. 
      Wszystkie te przyjęte przez 
rząd rozwiązania zachęcają do 
oszczędzania prądu. Nie tylko 
po to, aby zmieścić się w limi-
tach i płacić mniej, ale również 
zmniejszać zużycie prądu, za co 
przewidziano dodatkową premię 

w postaci obniżonych rachun-
ków w 2024 roku – mówi Woj-
ciech Dąbrowski. 
      Jak ograniczyć zużycie prą-
du w gospodarstwie domowym 

– m.in. dzięki zmianie drob-
nych, codziennych nawyków w 
odniesieniu do najpopularniej-

szych domowych sprzętów ta-
kich jak żelazko, piekarnik, 
pralka czy czajnik elektryczny – 

pokazuje m.in. kampania „Liczy 
się energia!”, prowadzona przez 
Polski Komitet Energii Elek-

trycznej. Na jej stronie interne-

towej dostępny jest specjalny 
kalkulator zużycia, który po-
zwala wyliczyć i zaplanować 
oszczędności, oraz szereg porad 
pokazujących, jak oszczędzać 
energię. 
      Za stosowanie w rozlicze-

niach z odbiorcami zamrożo-
nych i maksymalnych cen ener-

gii w 2023 roku przedsiębior-
stwom energetycznym będą 
przysługiwały rekompensaty, 
czyli różnica pomiędzy stawką z 
taryfy zatwierdzonej tydzień 
temu przez prezesa URE a ceną 

wskazaną w rozliczeniu z od-
biorcą uprawnionym. 
      Jest oczywiste, że przy jed-
noczesnym dużym wzroście 
stawek i zamrożeniu cen dla 
sporej części końcowych od-
biorców energii powstałą różni-
cę trzeba będzie w jakiś sposób 
pokryć. W innym przypadku 
taka sytuacja obciążałaby wyni-
ki finansowe producentów i 
dystrybutorów energii, choć bez 
strat z ich strony najpewniej się 
nie obędzie. Jednak na dłuższą 
metę utrzymywanie takiego sta-
nu rzeczy będzie skutkować 
ograniczeniem możliwości in-
westycyjnych firm oraz spowol-

nieniem transformacji energe-

tycznej kraju, wymagającej 
ogromnych nakładów finanso-
wych – mówi Roman Przasny-
ski. 

     Więcej na Newseria Biznes 
 

Redaktor 
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      Wysokie dotacje do pomp 

ciepła i termomodernizacji to 
za mało, by walczyć ze smo-
giem.  Dofinansowanie do 

kompleksowej termomoderni-

zacji domu wzrośnie w 2023 
roku nawet trzykrotnie, ale 

jednocześnie rząd wspiera oso-
by palące w kopciuchach. 
      Zawieszone normy jakości 
węgla, ponad dwa miliony kop-
ciuchów w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) 
i ustne zachęty do palenia czym 
popadnie (byle nie oponami) 

pokazują, że walka ze smogiem 
w tym sezonie grzewczym nie 

jest priorytetem dla polityków. 
Spadła liczba wniosków w pro-
gramie Czyste Powietrze, dofi-

nansowującym wymianę pie-
ców, a dodatki osłonowe zachę-
cają do palenia w domach jedno-
rodzinnych węglem, sprowadza-
nym obecnie z najdalszych za-

kątków świata. 
      Efekt jest taki, że zimą Pola-
cy przekonują się o fatalnej ja-
kości powietrza, które niszczy 
zdrowie, powodując poważne i 
przewlekłe choroby, przyczynia-

jące się do przedwczesnej śmier-
ci. Czy w tej sytuacji podwyż-
szenie dotacji w programie Czy-

ste Powietrze na nowo rozpali 

walkę ze smogiem? 

Dotacje dla trochę bogatszych, 
ale za to bez VAT 

      Po raz pierwszy od czterech 

lat wzrośnie w przyszłym roku 
próg dochodów, który uprawnia 
do skorzystania z programu 

Czyste Powietrze – będzie to w 
przyszłym roku 135 tys. zł za-
miast 100 tys. zł. Znacznie 
wzrosną też dopłaty do termo-
modernizacji, przy czym pro-

 

Zachęty do walki 
ze smogiem 
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gram przyznaje wyższe dofinan-
sowanie na termomodernizację 
kompleksową, która do tej pory 
nie była w żaden sposób dodat-
kowo premiowana. Do wymiany 

kopciuchów dofinansowanie 
wzrośnie zarówno procentowo 
jak i kwotowo. Na najpopular-

niejsza pompę powietrze/woda 
dotacje wyniesie już nie 9 tys. zł 
ale 12,6 tys. zł. 
      Jest też gorsza wiadomość 
dla beneficjentów – podatek 

VAT nie będzie już kosztem 
kwalifikowanym, co oznacza, że 
nie będzie wliczał się do doko-
nanych inwestycji, a więc bene-
ficjent poniesie jego całkowity 
koszt. 

      Podstawowa dotacja przy 

wymianie kopciucha i głębokiej 
termomodernizacji wzrasta po-

nad dwukrotnie z 25 tys. zł do 
60 tys. zł, a dodatkowo można 
dostać 6 tys. zł na instalację fo-
towoltaiczną. Osoby uboższe 
dostaną nawet 90 tys. zł, plus 9 
tys. zł na instalację fotowolta-
iczną. W tym przypadku po-
trzebne jest zaświadczenie z 
gminy o dochodach nieprzekra-

czających 1894 zł na osobę w 
wieloosobowym gospodarstwie 

domowych, albo 2651 zł. Osoby 
o jeszcze niższych dochodach 
dostają 100 proc. dofinansowa-
nia i maksymalnie 135 tys. zł w 
ty, 15 tys. zł na fotowoltaikę. Co 
ważne, od ubiegłego roku jest 
możliwe uzyskanie połowy do-

tacji z góry, co ma pomóc uboż-
szym i najuboższym w przepro-
wadzeniu inwestycji.    

Magdalena Skłodowska 

 

      Jak w 2023 roku wziąć 33 
tys. zł dofinansowania? Od 
kiedy  będzie obowiązywał 
całkowity zakaz używania 
kopciuchów? Dlaczego Polacy 
nie wymieniają kopciuchów? 
O tym w dalszej części artyku-
łu na portalu WysokieNapie-
cie.pl  LINK: https://

wysokienapiecie.pl/80151-

dotacje-do-pomp-ciepla/#dalej 
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      Warszawski Uniwersytet 

Medyczny i Politechnika War-

szawska podpisały porozumie-
nie o współpracy, m.in. na 
rzecz zwiększenia skali zasto-
sowań efektów działalności 
naukowej w przemyśle bio-
technologicznym i działalności 
klinicznej. Połączenie sił ze-
społów badawczych oraz po-
tencjałów zaplecza techniczne-
go obu uczelni ma wspierać 
udział naukowców WUM i 
PW w międzynarodowych 
projektach i sprzyjać pozyski-
waniu środków na badania, 
rozwój i prace wdrożeniowe. 
      Zespoły naukowe WUM i 
PW będą też wspólnie przygo-
towywać publikacje w krajo-
wych i światowych pismach 
naukowych oraz brać udział w 
seminariach i konferencjach. 

Planowane są też wspólne pro-
gramy akademickie, a także 
wymiany naukowców, pra-

cowników i studentów. 
      Podpisy pod dokumentem 

złożyli rektor Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego prof. 

Zbigniew Gaciong oraz rektor 

Politechniki Warszawskiej prof. 

Krzysztof Zaremba. 

      „Jeżeli chcesz iść szybko idź 
sam, jeżeli chcesz zajść daleko 
musisz iść razem. Politechnika 
jest dla nas idealnym partnerem. 

Współczesna medycyna to no-
woczesne technologie, Politech-

nika oferuje nowoczesne tech-

nologie. Bardzo liczymy, że z 
tej współpracy osiągniemy bar-
dzo konkretne korzyści, ale 
współpraca ma sens tylko jeżeli 
obaj partnerzy na tym zyskają” 
– powiedział rektor Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medyczne-

go prof. Zbigniew Gaciong, 

cytowany w komunikacie uczel-

ni. 

      „Dziedziny, które reprezen-
tujemy, przenikają się, są kom-
plementarne. Medycyna potrze-

buje przedstawicieli świata tech-
niki, my z kolei potrzebujemy 

wyzwań, które stawia nam me-
dycyna. Plany są ogromne, mam 
nadzieję, że ta współpraca bę-
dzie rozkwitać i przyniesie nam 
wiele ciekawych naukowych 

efektów. Planujemy także 
współpracę w dziedzinie dydak-
tyki” – dodał rektor Politechniki 
Warszawskiej prof. Krzysztof 

Zaremba. 

      W porozumieniu zapisano, 

że WUM i PW nawiązują strate-
giczną współpracę „biorąc pod 
uwagę multidyscyplinarne po-
dejście do procesów tworzenia 
innowacji oraz zintegrowane 

zarządzanie działalnością inno-
wacyjną, od odkrycia w ramach 
badań podstawowych, przez 
rozwój pomysłu w ramach dzia-
łalności rozwojowej do etapu 
komercjalizacji skończonego 
produktu oraz fakt, iż działalno-
ści badawczo-rozwojowej domi-

nują współcześnie modele part-

 

Uczelnie chcą wspólnie działać 
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nerskie i sieciowe, budowane 

wokół klastrów naukowych i 
technologicznych, przy istotnym 

udziale firm farmaceutycznych i 

biotechnologicznych”. 
      „Jestem przekonany, że 
wspólnie możemy osiągnąć wię-
cej, w różnych obszarach, na 
przykład analizy danych, czy 
zastosowania sztucznej inteli-

gencji do wspomagania rozpo-

znań w różnych sytuacjach kli-
nicznych. Inżynieria biomateria-
łowa jest również dziedziną, w 
której razem możemy osiągnąć 
więcej. Jeden plus jeden to może 
być więcej niż dwa” – wskazał 
prorektor WUM ds. nauki i 

transferu technologii prof. Piotr 

Pruszczyk. 

      „Trudno sobie wyobrazić 
współczesną, nowoczesną me-
dycynę bez korzystania z no-
wych technologii, a z drugiej 

strony my na politechnice bar-

dzo chcielibyśmy, aby te tech-
nologie, nad którymi pracujemy, 
miały swoje odzwierciedlenie w 
medycynie” – zaznaczył dyrek-
tor Cezamat PW Mariusz Wie-

lec. 

      „Myślę, że głównym obsza-
rem współpracy z Politechniką 
Warszawską jest wykorzystanie 
danych naukowych i danych 

medycznych. Jest to pole rozwo-

ju w perspektywie najbliższych 
lat, tym bardziej, że Warszawski 
Uniwersytet Medyczny jest za-

interesowany stworzeniem, być 
może we współpracy z Politech-
niką Warszawską, centrum me-
dycyny cyfrowej” – dodała dy-
rektor ds. projektów naukowo-

dydaktycznych WUM Dorota 

Szubstarska. 

      Warszawski Uniwersytet 

Medyczny jest uniwersytetem z 

ponad 200-letnią tradycją nau-
czania medycyny i wiodącym 
ośrodkiem naukowo-

badawczym w Polsce w zakresie 

prac nad innowacyjnymi techno-

logiami w dyscyplinach: nauki 

medyczne, nauki o zdrowiu, 

nauki farmaceutyczne. 

      Politechnika Warszawska 

jest uczelnią techniczną, w któ-
rej funkcjonuje wiele zespołów 
naukowo-badawczych działają-
cych na styku techniki, techno-

logii z szeroko pojętym obsza-

rem BIO, którego istotnym ele-
mentem odniesienia jest biolo-

gia, medycyna i inne dziedziny z 

obszaru nauk o życiu. Jest to 
jeden z czterech strategicznych 

obszarów badań i rozwoju tech-
nologicznego w Polsce, a jed-

nym z czterech filarów nowej 
Strategii PW jest „Zdrowe, 
zrównoważone środowisko ży-
cia”. Prace badawcze mieszczą-
ce się w szeroko pojętej biotech-
nologii i inżynierii biomedycz-
nej, w szczególności dotyczące 
opracowywania nowych metod 

diagnostycznych, a także no-
wych, efektywnych form terapii 

chorób cywilizacyjnych, zwłasz-
cza w obszarach onkologii oraz 

kardiologii, stanowią ważny cel 
polityki naukowej państw euro-
pejskich i są zgodne z wielolet-
nimi krajowymi programami 

badań. 
Nauka w Polsce 

 

Redaktor 
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      Produkcja energii elek-

trycznej w Polsce w 2022 roku 

osiągnęła najwyższy poziom w 
historii, przekraczając 175 
TWh. Spadek generacji w 

elektrowniach gazowych i wę-
glowych z nawiązką odrobił 
ogromny wzrost w elektrow-

niach wiatrowych i słonecz-
nych, a Polska pierwszy raz od 

lat wróciła na pozycję ekspor-
tera energii elektrycznej. Łącz-
na moc elektrowni w systemie 

to już niemal 60 GW, a to do-
piero początek mega cyklu in-
westycyjnego. 
      Wyniosła 175,2 TWh. W 
sumie krajowe elektrownie wy-

generowały o 1,6 TWh (0,91%) 

więcej niż w 2021 roku – wyni-

ka ze wstępnych danych Pol-
skich Sieci Elektroenergetycz-

nych. To najwyższy poziom pro-
dukcji w historii naszego kraju. 

      Wzrost krajowej produkcji 

osiągnęliśmy pomimo znaczące-
go spadku generacji w elektrow-

niach opalanych paliwami ko-

palnymi. W 2022 roku dostar-

czyły one odbiorcom o 7 TWh 
mniej niż rok wcześniej. Naj-
większy spadek odnotowały 
elektrownie na węgiel kamienny, 
którym brakowało paliwa (o po-
nad 5 TWh) i na gaz ziemny, 

który, ze względu na wojnę han-
dlową z Rosją, znacząco podro-
żał (o ponad 3 TWh). Nieznacz-
nie (o 2 TWh) wzrosła natomiast 

generacja z węgla brunatnego 
(pomimo wysokich cen CO2). 

      W tym samym czasie o nie-

mal 9 TWh wzrosła produkcja z 
odnawialnych źródeł energii. W 
2022 roku elektrownie fotowol-

taiczne w Polsce podwoiły swoją 
generację, dostarczając o niemal 
5 TWh więcej niż rok wcześniej. 
O jedną czwartą więcej (4 TWh) 
dostarczyły także elektrownie 
wiatrowe. Generacja w elek-

trowniach wodnych, na biomasę 
i biogazowniach nieznacznie 

spadła. 
      Zmalało także – o 0,5% r/r − 
zapotrzebowanie odbiorców na 
prąd. W 2022 roku zużycie ener-
gii elektrycznej w Polsce wynio-

sło 173,5 TWh i było o niemal 1 

Rekordowa produkcja energii 

elektrycznej w Polsce w 2022 
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TWh mniejsze niż w 2021 roku. 
Eksport prądu najwyższy od 
15 lat 
      W efekcie Polska, pierwszy 

raz od 2015 roku, wygenerowała 
nadwyżkę energii elektrycznej, 
którą sprzedaliśmy sąsiadom. 
Według wstępnych szacunków 
fizycznie dostarczyliśmy im o 
niemal 2 TWh niż wpłynęło do 
nas z zagranicy. Natomiast dane 

nt. wymiany handlowej z po-

szczególnymi państwami wska-
zują na blisko 1 TWh uzgodnio-

nej wymiany transgranicznej, a 

więc przepływów wynikających 
z zawartych transakcji giełdo-
wych lub zrealizowanych umów 
pozagiełdowych (jak na połącze-
niu z Ukrainą, zanim Rosja za-
częła niszczyć ukraińską infra-
strukturę elektroenergetyczną). 
Eksport handlowy energii elek-

trycznej w wysokości 11 TWh 
był najwyższy od 15 lat. 
 

Bartłomiej Derski 
 

      Jaki inny rekord jeszcze 

odnotowaliśmy? Jak zbilanso-
wać moce i produkcję? Czy 
rozpoczynamy największy cykl 
inwestycyjny od czasów Gier-
ka? O tym w dalszej części 
artykułu na portalu Wysokie-
Napiecie.pl  LINK: https://

wysokienapiecie.pl/81733-

p r o d u k c j a - e n e r g i i -

elektrycznej-w-polsce/#dalej 
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      Selektywna zbiórka odpa-
dów budowalnych i rozbiórko-
wych (BiR) miała obowiązy-
wać od stycznia 2023 r., tak 
jednak nie będzie. Zmianę 
przeprowadzono w ramach 

ustawy dotyczącej ochrony 
odbiorców gazu, co spowodo-
wało chaos informacyjny. 
Zmiany objęły „przy okazji” 
odpady opakowaniowe. 
      Mijający rok był czasem 
wdrożenia znacznej nowelizacji 
ustawy o odpadach, o czym pisa-

liśmy w artykule Jakie zmiany 
prawne w gospodarce odpadami 

przyniesie rok 2022?. Jedną ze 
zmian przesuniętych na 2023 rok 
miał być obowiązek segregacji 
odpadów budowlanych i roz-
biórkowych (BiR). Przypomnij-
my, że ogłoszona w listopadzie 
2021 roku nowelizacja ustawy o 

odpadach zawierała wskazanie 
segregacji na minimum sześć 
frakcji: drewno, metale, szkło, 
tworzywa sztuczne, gips, odpady 

mineralne – w tym beton, cegłę, 
płytki i materiały ceramiczne 

oraz kamienie. Nakładała też 
kary administ racyjne za 

„nieprowadzenie selektywnego 
zbierania, odbierania i sortowa-

nia odpadów budowlanych i roz-
biórkowych”. 
Na tropie pewności prawa 
      Dlatego też, co bardziej 
świadome firmy budowlane, ale 
i organizacje branżowe szyko-
wały się do segregacji odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 
od Nowego Roku 2023. Jeszcze 

dziś rano PAP donosiła, że obo-
wiązek rusza. Nowo przyjęty akt 
prawny wskazuje jednak, że se-
lektywna zbiórka tej frakcji nie 
wystartuje w najbliższych 
dniach, a nawet miesiącach. Ob-
owiązek został przesunięty na 1 

stycznia 2025 r. 

      Wprowadzona niespodzie-

waną drogą nowelizacja ustawy 
o odpadach nie tylko odracza 

obowiązek, ale i stosowne kary. 
Ścieżka legislacyjna powiodła 
przez ustawę z 15 grudnia br. o 
szczególnej ochronie niektórych 
odbiorców paliw gazowych w 
2023 r. (tak, gazu), która została 

podpisana przez Prezydenta RP 

przed Świętami Bożego Naro-
dzenia. 

      Kary administracyjne za 

brak selektywnej zbiórki odpa-
dów BiR mają być nakładane 
dopiero od stycznia 2025 r. Wte-

dy też planowane jest wejście w 
życie rozdziału 6a „odpady bu-
dowlane i rozbiórkowe”, który 
miał wprowadzać obowiązek 
segregacji (te zapisy kryją się 
pod nowelizowanym art. 1 pkt 

35 i pkt 40 lit. a wspomnianej 

wyżej ustawy z listopada ub. 
roku). 

PSZOK-i mogą spać spokojnie 
      Niezależnie od terminów 
wdrożenia, obowiązek selektyw-
nej zbiórki odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych i tak miał 
nie dotyczyć gospodarstw domo-
wych, ani punktów selektywne-
go zbierania odpadów komunal-
nych. Tutaj więc nic się nie 
zmienia. 

Jedno co warto… 

      Brak obowiązku nie oznacza 
jednak, że odpadów budowla-
nych nie warto segregować. Po-

Obowiązek segregacji odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 

od 2025 roku 

https://wysokienapiecie.pl/81733-produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce/#dalej
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za względami środowiskowymi, 
związanymi z gospodarką o 
obiegu zamkniętym, mogą prze-
mawiać za tym względy ekono-
miczne. Przykładowo, stłuczka 
szklana jest materiałem bardzo 
pożądanym przez huty szkła. Co 

więcej, na poziomie europej-
skim w ciągu dwóch lat ma zo-
stać dokonany przegląd pozio-
mu odzysku „docelowych po-
ziomów odzysku materiałów 
określonych w prawodawstwie 
UE dotyczącym odpadów z bu-

dowy i rozbiórki”. W 2025 r., na 
który przeniesiono obowiązek 
segregacji, temat wróci zatem ze 
zdwojoną mocą. 
DPR i EDPR przez dwa lata 

jeszcze bez zmian 
      Swoista zagadka logiczna 

prowadzi nas także do informa-
cji, że zmiany obejmują też usta-
wę opakowaniową. Chodzi o 
przepisy o tzw. DPR-ach i 

EDPR-ach(1), których wysta-
wianie miało działać na dotych-
czasowych zasadach do końca 
tego roku. Ustawodawca wydłu-
ża ważność obecnej ścieżki do 
31 grudnia 2024 r. 

www.teraz-srodowisko.pl 

 

Redaktor 

 

                       Więcej na: https://
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      Prof. Magdalena Król, spe-
cjalistka onkologii ekspery-

mentalnej z warszawskiej 

SGGW, otrzymała grant Proof 
of Concept Europejskiej Rady 

ds. Badań Naukowych (ERC). 
Listę 90 zdobywców grantów 
ERC opublikowała 24 stycz-
nia. Prof. Król jest jedyną oso-
bą w tym gronie, która zreali-
zuje swój grant w Polsce. W 
ramach grantu profesor bę-
dzie badała zmiany zachodzą-
ce w mikrośrodowisku nowo-
tworu po terapii makrofago-

wej. 
      To kolejny grant ERC prof. 

dr hab. Magdaleny Król z Insty-
tutu Biologii Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. W 

2016 r. otrzymała pierwszy pre-
stiżowy Starting Grant Europej-
skiej o wartości 1,4 mln euro – 

przypomniała uczelnia w komu-
nikacie. 

      Granty ERC Proof of Con-

cept – każdy o wartości 150 ty-
sięcy euro – pomagają naukow-
com wypełnić lukę między od-
kryciami wynikającymi z ich 
pionierskich badań a praktycz-
nym zastosowaniem odkryć, w 
tym na wczesnych etapach ich 

komercjalizacji. Finansowanie 

jest częścią unijnego programu 

badań i innowacji „Horyzont 
Europa”. 
      Prof. Król prowadzi badania 
z zakresu immunoonkologii i 

biologii nowotworu. Analizuje 

wpływ niedoboru tlenu na roz-
wój komórki nowotworowe. 
Poszukuje wskaźników progno-
stycznych potrójnie negatywne-
go raka piersi. Testuje opraco-

waną przez siebie nową terapię 
komórkową guzów litych. 
      „Problemy współczesnej 
terapii najczęściej polegają na 
trudnościach docierania leków 
przeciwnowotworowych do gu-

zów litych, szczególnie do ich 
miejsc niedotlenionych. Miejsca 

Kolejny grant ERC 

dla prof. Magdaleny Król 

na eksperymentalne badania 

http://www.teraz-srodowisko.pl
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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Redakcja 

Wieści Światowe 
 

      Szanowna Redakcjo, bardzo 

proszę o opublikowanie mojego 

listu w całości, bo sprawa jest 
bardzo istotna i może dotyczyć 
nie tylko mnie jednego. Otóż, 
chciałbym podzielić się czymś 
miłym co może spotkać każde-
go, a mnie spotkało w tym dzi-
siejszym bezdusznym świecie.  

 

      Ale po kolei. Poszedłem do 
banku, umówmy się, że nazwa 
miasta nie ma szczególnego 
znaczenia, celem założenia 
konta imiennego, i również dla 
faktu wynikającego z kultury 
osobistej nie będę podawać na-
zwy w banku w którym zaczęto 
mnie traktować szablonowo na 
zasadzie, pan wypełni te druki i 
poda gotowe, bo nie chcę niko-
mu robić darmowej reklamy. 
     Obsługującą mnie panią za-
pytałem co gdzie mam wpisać. 
W odpowiedzi usłyszałem 
uprzejme ale stanowcze stwier-

LISTY 
 

      Publikowane listy Czytelników oznaczają poglądy wy-
rażane przez ich autorów. Redakcja nie ponosi  odpowie-
dzialności za treść listów. Listy nie spełniające przyjętych 
norm społecznych i prawnych nie będą publikowane.  

(dop.red.) 

niedotlenione przyciągają ma-
krofagi, które posiadają zdol-
ność migracji nawet do miejsc 
odległych od naczyń krwiono-
śnych, niedostępnych dla leków 
czy innych komórek odporno-
ściowych. Makrofagi mogą za-
tem stanowić dobry system do-
starczania substancji do tych 

rejonów” – wyjaśnia badaczka 
w informacji przesłanej przez 
SGGW. 

      W jej badaniach wykorzy-

stywana jest „klatka” białkowa – 

ferrytyna jako nośnik leków, 

który może być transportowany 
przez makrofagi. „Klatka” ferry-
tynowa jest łatwo pochłaniana 
przez makrofagi, a następnie 
transportowana do guza i w ak-

tywny sposób przekazywana 
komórkom nowotworowym. 
Jest to odkryty przez zespół me-
chanizm przekazywania ferryty-

ny do komórek nowotworowych 
– TRAIN (ang. TRAnsfer of 

Iron-binding proteiN). 

      TRAIN wskazuje na nową 
drogę komunikacji między ma-
krofagami a komórkami nowo-

tworowymi, która może być wy-
korzystana do „przemycenia” 
leków antynowotworowych bez-
pośrednio do komórki nowotwo-
rowej, co stanowiłoby innowa-
cyjną terapię komórkową guzów 
litych. Mechanizm TRAIN był 
badany w ramach pierwszego 

grantu prof. Król – ERC Starting 

Grant. 

Nauka w Polsce 

 Redaktor 
 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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Ogród musi żyć 

      Wiosna tuż, tuż dlatego pa-
miętajmy o naszym kawałku 
zieleni koło domu. Wpuśćmy do 
niego pożyteczne gatunki zwie-
rząt. Z naturą warto się zaprzy-
jaźnić. Nasza zieleń powinna 
stanowić ekosystem o zróżnico-
wanej roślinności i być zamiesz-
kała przez zwierzęta, zwłaszcza 
te sprzyjające człowiekowi. 
Trudno o taką równowagę w 
ogródku obsadzonym samymi 
iglakami, dlatego lepiej go za-

pełnić różnymi gatunkami, które 
przyciągają zapylacze. I to taki-
mi, które kwitną w różnym cza-
sie. Nie rezygnujmy z obficie 

kwitnących wiosną drzew i 
krzewów, planujmy rabaty z 

bylinami, które kwitną od wio-
sny do jesieni. 

      Pamiętajmy też o kwiatach 
jednorocznych. Ich kolorowe 

płatki i różnorodne zapachy 
przyciągają motyle, pszczoły i 
trzmiele. Drapieżne owady, wy-
jadające szkodniki, na przykład 
biedronki i sikorki lubią zaka-
marki i szczeliny między kamie-
niami, murki, przestrzenie pod 

korą drzew. Zostawmy pieniek 
po wyciętym drzewie, zróbmy 
wokół niego klomb, skalniak 
czy małą architekturę. Ptaki też 
polubią nasz ogród jeśli znajdą 
w nim pożywienie. Zasadźmy 
dereń, dziką różę, czarny bez. 
Zwierzęta lubią oczka wodne 
obrośnięte bujną roślinnością. 

Gdy zadomowią się w nim żaby 
czy zaskrońce w ogrodzie nie 
będzie niechcianych gryzoni czy 
komarów. 

***  

      Cebula i czosnek pomagają 
na przeziębienie? 

      Czosnek zawiera związek 
zwany alliną. Pod wpływem 
niszczenia jego komórek przez 
krojenie lub siekanie wydziela 

się enzym: allinaza. Jej zada-
niem jest przekształcenie alliny 
w allicynę, która nadaje czosn-
kowi charakterystyczny, mocny 

zapach. Ma on chronić roślinę 
przed drapieżnikami, powoduje 
jednak jeszcze coś: badania w 
probówkach wykazały bakterio i 
wirusobójcze właściwości. 

 

Informacje różne 

dzenie, przecież tutaj jest 
wszystko napisane, wystarczy 

tylko przeczytać i wpisać. A jak 
powiedziałem, że te literki są tak 
małe, że moje okulary nie dają 
sobie rady; to usłyszałem w od-
powiedzi poradę typu: To chyba 
należy udać się do okulisty. A 
to, że literki są małe, to nie jest 
winą banku, bo takie otrzymuje-
my druki. 

      W finale podziękowałem za 
urzędową uprzejmość i wysze-
dłem. Byłem rozczarowany, ale 
pomyślałem sobie, że w Czarn-
kowie jest więcej banków, więc 
wejdę do kolejnego. 
      I na takiej właśnie zasadzie 
wszedłem do Banku Spółdziel-
czego w Czarnkowie, przy uli-

cy Kościuszki 5. A samochód 
zaparkowałem na parkingu 
przed bankiem.  I to bezpłatnie, 
bo klienci banku zwolnieni są z 
opłaty parkingowej, i to nieza-
leżnie jak długo będą załatwiać 
sprawy bankowe. 

      Prosto z marszu podszedłem 
do pierwszego wolnego okienka 

i powiedziałem, że chciałbym 
założyć konto osobiste. Co mam 
zrobić? 

      Pani przekazała mnie do 
innej pani, która była w oddziel-
nym wydzielonym pomieszcze-

niu, wyglądała na kierowniczkę, 
czy jakąś szefową.  
      Powiedziałem w jakim celu 
przyszedłem. Obsługująca mnie 
pani poprosiła abym usiadł i 
powiedziała, że mogę założyć 
konto osobiste jako emeryt, bo 

to jest dla mnie bardziej opłacal-
ne i wyjaśniła szczegóły. Jedno-
cześnie zaproponowała kawę i 
czekoladowe cukierki.   

      Byłem bardzo zdziwiony 
uprzejmością. Ale to jeszcze nie 
wszystko.  

      Pani podała mi też plik dru-
ków, ale pomogła wszystko wy-
pełnić, powiedziała dokładnie co 
gdzie należy wpisać. I przy tak 
uprzejmej obsłudze zupełnie 

zbędne okazały się moje okula-
ry. 

      Z ciekawości zapytałem też, 
dlaczego interesanci Banku 

Spółdzielczego w Czarnkowie 
są zwolnieni z opłaty parkingo-
wej? Dowiedziałem się, że w ten 
sposób BS w Czarnkowie dba o 
swoich klientów, a dodatkowo 
nad całym parkingiem czuwają 
kamery założone przez bank. I 
jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek 
na przykład stłuczki, to nawet 
policja ma ułatwioną pracę. 
      Poczułem się jak prawdzi-
wy hrabia. 

      A puenta? Państwo jest to 
samo, przepisy takie same, 

wszystko dzieje się w polskim 
mieście. A obsługa klienta jest 
diametralnie różna; mam na my-
śli również obsługę parkingową.   

 

Czytelnik/emeryt 

(imię i nazwisko 

znane Redakcji)  
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      Badanie z 2011 roku wyka-

zało, że duża dawka czosnku 
dobrze działa na górne drogi 
oddechowe, chroniąc przed 
przeziębieniami i skracając je, 
jeśli wystąpią. Podobnie sytua-
cja ma się z cebulą. Zawartość 
allicyny w cebuli jest mniejsza 

niż w czosnku, jednak w domo-
wych apteczkach naszych babć i 
mam syrop z cebuli zawsze zaj-

mował honorowe miejsce. Po-
maga on radzić sobie z kaszlem, 
rozrzedzając wydzielinę w gar-
dle. 

***  

      Czy miód jest zdrowszy niż 
cukier? 

      Nazywanie miodu płynnym 
złotem nie wzięło się znikąd. 
Miód pomaga wzmocnić układ 
odpornościowy i doskonale ra-
dzi sobie z bakteriami. Przyspie-

sza też gojenie ran i jest dosko-
nałym źródłem przeciwutlenia-
czy – im ciemniejszy tym ma 

ich więcej. W miodzie mnóstwo 
jest też potrzebnych pierwiast-
ków – magnezu, żelaza, wapnia 
oraz kwasu foliowego. Korzy-

stanie ze wszystkich wartości 
zdrowotnych miodu jest jednak 

utrudnione. 

      Wybór odpowiedniego mio-
du nie należy do łatwych, ponie-
waż sklepy pełne są sztucznie 
dosładzanych miodów lub ta-
kich, które są jakościowo gor-
sze. Zdrowy miód to taki, który 
pochodzi ze sprawdzonej pasie-

ki. Jeśli jednak nie ma takiej 
nigdzie w pobliżu, trzeba do-
kładnie czytać etykiety. Dobrej 
jakości miód będzie pochodził z 
Polski. Polskich producentów 
obowiązują wymagające regula-
cje, które zabezpieczają potrze-
by konsumentów. Miody mie-
szane są bardzo często mieszan-
ką tanich miodów z zagranicy, 
na przykład z Chin. 
      Informacje o pochodzeniu są 
najczęściej zawoalowane: mie-
szanka miodów (nie)

pochodzących z państw człon-
kowskich Unii Europejskiej (i 

spoza UE) – wszelkie takie sfor-

mułowania lepiej omijać. Warto 
też zwracać uwagę na konsy-
stencję miodu. Każdy woli te 
płynne i przejrzyste, a bezpiecz-
niejsze są te skrystalizowane. 
      Miód, który uległ krystaliza-
cji, jest z pewnością naturalny. 
Te, które pozostają płynne, są 
sztucznie przegrzewane lub roz-

wodnione i dosłodzone. Nie 
warto ich kupować. Należy 
uważać z wykorzystywaniem 
miodu do słodzenia potraw. 
Zbyt wysoka temperatura nisz-

czy zawarte w nim witaminy, 

dlatego należy zawsze zaczekać, 
aż herbata czy potrawa przesty-
gną. Należy jednak pamiętać, że 
miód również zawiera cukier w 
ilości podobnej do cukru, dlate-
go spożywanie go powinno być 
ograniczone. 

***  

      Ciemne pieczywo jest 

zdrowsze niż jasne? 

      Jasne pieczywo uzyskuje się 
z oczyszczonej mąki. Zawiera 
ono wobec tego mnóstwo wę-
glowodanów i cukrów prostych, 
dzięki czemu jest pożywne, jed-
nak dostarcza o wiele mniej wi-

tamin i składników odżywczych. 
Mąka nieoczyszczona, z której 
wypieka się pieczywo ciemne, 
jest bogatym źródłem wszyst-
kich naturalnie występujących w 
zbożach składników, zwłaszcza 
błonnika, który wspomaga pery-
staltykę jelit, trawienie i wchła-
nianie składników odżywczych.  
      Błonnik obniża też stężenie 
cholesterolu we krwi, zwiększa 
objętość posiłku, dzięki czemu 
jemy mniej. Wspiera też oczysz-
czanie przewodu pokarmowego 

z pozostałości pokarmu, usuwa 
z organizmu toksyny i metale 

ciężkie. Wybierając pieczywo, 
należy jednak zwrócić uwagę na 
jego skład. Bardzo często zdarza 
się, że producencie chcą wpro-

wadzić konsumentów w błąd i 
jasne pieczywo, pozbawione 

szczególnych wartości odżyw-
czych, barwione jest karmelem. 

Może to być szczególnie niebez-
pieczne dla osób chorych na 
cukrzycę – spowodować może 
wahania poziomu cukru we 

krwi. 

***  

      Łączenie pomidorów i 
ogórków niszczy witaminy? 

      Przekonanie to opiera się na 
witaminie C, w którą bogate są 
pomidory, oraz enzymie askor-

binazie, której źródłem są ogór-
ki. Enzym powstaje podczas 

krojenia (w wyniku niszczenia 

struktury komórkowej) i powo-
duje dezaktywację witaminy w 
środowisku o odpowiednim pH. 
Wobec tego zestawienie razem 

ogórków i pomidorów może 
spowodować, że tracą one war-
tości odżywcze. Kluczem do 
rozwiązania tego problemu jest 
jednak pH. 

      Askorbinaza neutralizuje 

witaminę C w pH równym 5,6, a 
więc jego zmiana poprzez doda-
nie do potrawy, na przykład octu 
balsamicznego, soku z cytryny, 

kefiru czy kwaśnej śmietany 
rozwiąże sprawę niszczenia wi-
taminy C przez askorbinazę. 
Warto podkreślić, że witamina 
C w przewodzie pokarmowym 

będzie w zupełności bezpieczna 
– askorbinaza łatwo rozpada się 
pod wpływem enzymów tra-
wiennych. Nie zagraża wówczas 
witaminom. 

      Innym, mało znanym faktem 
jest, że witamina C bywa bardzo 
niestabilna. Oprócz askorbinazy 
zagraża jej chociażby tlen czy 
promieniowanie UV. 

***  

      Czy gluten jest szkodliwy? 

      Wbrew obiegowej opinii – 

gluten nie jest szkodliwy. Jest to 

mieszanina roślinnych białek 
obecnych w zbożach. Wiąże on 
wodę i spulchnia, to dzięki nie-
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mu pieczywo czy ciasta są pu-
szyste i miękkie. Kiedyś gluten 
nie był aż tak powszechny. Od-
krycie jego właściwości w za-
kresie przenoszenia smaku spo-

wodowało jednak, że zaczął po-
jawiać się nie tylko w pieczy-
wie, ale też wędlinach czy prze-
tworach mleka. 

      Gluten pojawia się w diecie 
w większej ilości niż jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu również 
przez modyfikacje genetyczne 

zbóż. To dlatego problemy 
związane z obecnością glutenu 
w diecie nasiliły się w ostatnich 
latach. Chociaż gluten sam w 
sobie nie jest szkodliwy, to mo-

że powodować znaczne proble-
my zdrowotne u osób dotknię-
tych schorzeniami. 

      Przy nadwrażliwości na glu-
ten, kilka godzin po jego spoży-
ciu pojawiają się bóle brzucha, 
głowy, biegunka czy osłabienie. 
Alergia jest bardziej problema-

tyczna: może prowadzić do wy-
miotów, biegunki, a nawet 
wstrząsu anafilaktycznego czy 
atopowego zapalenia skóry. W 
przebiegu choroby Duhringa 

nietolerancja glutenu przejawia 

się rumieniem i pęcherzami raz 
grudkami na skórze. 
      Ciężkim schorzeniem auto-
immunologicznym jest też celia-
kia, która przez obecność glute-
nu w diecie uszkadza i niszczy 

kosmki jelitowe, a to hamuje 

wchłanianie składników odżyw-
czych z pożywienia. Jeśli po 
spożyciu pieczywa pojawiają się 
jakiekolwiek z powyższych ob-
jawów, warto skonsultować się 
z lekarzem. Pomoże on zdiagno-
zować problem i doradzi, jakie 
zmiany wprowadzić do diety, by 
objawy ustąpiły. 

***  

      Szpinak jest bogaty w żela-
zo? 

      Chociaż szpinak jest źró-
dłem energii i składników od-
żywczych, to jednak znaczna 

zawartość żelaza w nim jest mi-
tem. W latach 30 ubiegłego wie-
ku odkryto pomyłkę. Okazało 
się, że zawartość żelaza w szpi-
naku jest 10 razy mniejsza, niż 
dotąd sądzono: wynosi 3,8 mili-
grama zamiast 38 miligramów w 
100 gramach produktu. Mimo to 

szpinak pozostaje doskonałym 
źródłem składników odżyw-
czych. Wpływ na siłę Popeye’a 
miały azotany, które sprzyjają 
rozwojowi mięśni. Szpinak jest 
też bogaty w witaminę C, ma-
gnez i kwas foliowy. Przeciwu-

tleniacze, których źródłem jest 
szpinak, zabezpieczają przed 
nowotworami i miażdżycą. 
Szpinak warto jeść surowy – 

gotowany czy smażony traci 
większość wartości odżyw-
czych. 

***  

      25 stycznia rusza program 

„Energia dla wsi” - dofinanso-

wanie na instalacje OZE 

      Pierwsza odsłona programu 
„Energia dla wsi”, w ramach 
którego o dofinansowanie na 
instalacje odnawialnych źródeł 
energii (OZE) ubiegać będą mo-
gli się rolnicy i spółdzielnie 
energetyczne, wystartuje już 25 
stycznia 2023 roku. Program 

został przygotowany we współ-
pracy Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska. 
      Głównym celem programu 
jest wzrost wykorzystania odna-

wialnych źródeł energii na tere-
nach gmin wiejskich i wiejsko-

miejskich. 

      Beneficjentami programu są 
nie tylko rolnicy. O wsparcie 

będą mogły ubiegać się również 
spółdzielnie energetyczne – te 

dopiero powstające, jak i te już 
istniejące – oraz ich członkowie. 
W przypadku dofinansowania 

do instalacji fotowoltaicznych 

lub turbin wiatrowych możliwe 
jest ubieganie się o pożyczkę do 
100% kosztów kwalifikowa-

nych, a w przypadku biogazow-

ni i elektrowni wodnych docho-

dzi także możliwość starania się 
o dotację w wysokości nawet do 
65% kosztów kwalifikowanych. 
      Wsparcie w ramach „Energii 
dla wsi” może zostać wypłacone 
w formie dotacji lub pożyczki. 
Wnioskujący o dotacje może 
ubiegać się o dopłatę o maksy-
malnej wartości 20 milionów 
złotych, z kolei w przypadku 
starających się o pożyczkę kwo-
ta maksymalna wynosi 25 milio-

nów złotych. Dofinansowanie 
będzie pochodzić z Funduszu 
Modernizacyjnego. 

      Warunkiem udzielenia 

wsparcia na magazyn energii 

jest zintegrowanie go ze źró-
dłem energii, które będzie reali-
zowane równolegle w ramach 
inwestycji. Inwestycja nie może 
być rozpoczęta przed dniem zło-
żenia wniosków o dofinansowa-
nie. W przypadku, gdy dofinan-

sowanie stanowi pomoc publicz-

ną, jest ono udzielana jako po-
moc horyzontalna na OZE. 

      Szczegóły: https://

www.gov.pl/web/nfosigw/

energia-dla-wsi 

***  

      Modernizacja gospodarstw 

rolnych - nabór w obszarach 
nawadniania i zielonej energii 

od 31 stycznia 

      Od 31 stycznia 2023 roku 

rolnicy, którzy planują w swoich 
gospodarstwach inwestycje 

związane z nawadnianiem lub 
wykorzystaniem zielonych źró-
deł energii, będą mogli ubiegać 
się o wsparcie finansowe. Nabo-
ry wniosków prowadzone będą 
w ramach działania 
„Modernizacja gospodarstw rol-
nych” z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (PROW) 
2014-2020. 

      Wsparcie w obszarze E 

(nawadnianie w gospodarstwie) 

będzie przyznawane rolnikom w 
formie refundacji części ponie-

https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi
https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi
https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi
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sionych kosztów kwalifikowa-
nych planowanej do zrealizowa-

nia inwestycji. A mogą nią być: 
wykonanie nowego nawodnie-

nia, ulepszenie istniejącej insta-
lacji nawadniającej czy ulepsze-
nie instalacji nawadniającej po-
łączone z powiększeniem na-
wadnianego obszaru. 

      W tym roku w ramach 

„Modernizacji gospodarstw rol-
nych” Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR) uruchamia nowy ob-

szar pomocy – Zielona energia 

w gospodarstwie (obszar F). W 

tym przypadku rolnicy będą 
mogli otrzymać wsparcie na 
instalację paneli fotowoltaicz-
nych na dachach, o ile te nie są 
wykonane z azbestu, oraz jeżeli 
urządzenia objęte pomocą będą 
usytuowane na gruntach rolnych 

zabudowanych. 

      Wysokość pomocy w przy-
padku nawadniania wynosi 100 

tysięcy złotych, a w przypadku 
zielonej energii - 150 tysięcy 
złotych. Poziom wsparcia to 60 
procent kosztów kwalifikowa-
nych w przypadku operacji rea-

lizowanej przez tak zwanego 

„młodego rolnika” lub 50 pro-
cent kosztów kwalifikowalnych 
w pozostałych przypadkach.  
      Wnioski w obu obszarach (E 

– nawadnianie i F – zielona 

energia) będzie można składać 
od 31 stycznia do 1 marca 2023 

roku. Szczegóły: https://

www.gov.pl/web/arimr/

modernizacja-gospodarstw-

rolnych--wkrotce-nabory-w-

obszarach-e---nawadnianie-i-f-

zielona-energia 

***  

Ekoschematy 

      Od 2023 roku rolnicy będą 
mogli ubiegać się o dodatkowe 
płatności w ramach tak zwanych 
ekoschematów: 
I. Ekoschemat Obszary z rośli-
nami miododajnymi Polega na 

utworzeniu obszaru z roślinami 
miododajnymi przez wysiew 

mieszanki składającej się z co 
najmniej dwóch gatunków ro-
ślin miododajnych. 
II. Ekoschemat Prowadzenie 

produkcji roślinnej w systemie 
Integrowanej Produkcji Roślin. 
III. Ekoschemat Biologiczna 

ochrona upraw. 

IV. Ekoschemat Retencjonowa-

nie wody na TUZ 

V. Ekoschemat Rolnictwo wę-
glowe i zarządzanie składnikami 
odżywczymi 
1. Ekstensywne użytkowanie 
TUZ z obsadą zwierząt 
2. Międzyplony ozime/Wsiewki 
śródplonowe 

3. Opracowanie i przestrzeganie 

planu nawożenia 

4. Wymieszanie obornika na 

GO w ciągu 12 godzin od apli-
kacji 

5. Stosowanie płynnych nawo-
zów naturalnych innymi meto-
dami niż rozbryzgowo na GO i 
TUZ 

6. Uproszczone systemy uprawy 

7. Wymieszanie słomy z glebą 
VI. Ekoschemat: dobrostan 

zwierząt 
***  

      Światowy Dzień Mokradeł  
      02 lutego obchodzimy Świa-
towy Dzień Mokradeł. Dzień 
ten stanowi również rocznicę 
uchwalenia w 1971 roku 

„Konwencji o obszarach wodno
-błotnych mających znaczenie 
międzynarodowe, zwłaszcza 
jako środowisko życiowe ptac-
twa wodnego”, zwanej również 
Konwencją Ramsarską od miej-
scowości jej powstania. Świato-
wy Dzień Mokradeł jest okazją 
do zwiększania świadomości na 
temat mokradeł, zachęcania do 
ich ochrony i odtwarzania. 

      Główną tematyką tegorocz-
nych obchodów jest odnawianie 
terenów podmokłych. Jest to 
odpowiedź na pilną potrzebę 
priorytetowego traktowania 

wspomnianego zadania. Z tej 

okazji warto również wspo-
mnieć o powstaniu nowego re-

zerwatu przyrody w Wielkopol-

sce. Powstał on w celu zacho-
wania stanowiska żółwia błotne-
go, który jest jedynym gatun-
kiem żółwia żyjącym naturalnie 
w Polsce. Jest to rezerwat przy-

rody Czarne Doły położony w 
gminie Osieczna, w powiecie 

leszczyńskim. 
***  

      Oferta  usług  WODR  na 
rok 2023 

      Serdecznie zapraszamy do 

korzystania z oferty Wielkopol-

skiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Poznaniu w naszych 

biurach we wszystkich powia-

tach w Wielkopolsce. 

      Świadczymy następujące 
usługi: 
1/. Doradztwo rolnicze bezpo-

średnio oraz za pomocą platfor-
my EPSU (Elektroniczna Plat-

forma Świadczenia Usług), 
2/. Bezpłatne szkolenia gminne , 
3/. Bezpłatne szkolenia 
powiatowe (w formie online z 

wydawanymi zaświadczeniami), 
4/. Odpłatne wypełnianie wnio-
sków (o dopłaty obszarowe, o 
płatności rolnośrodowiskowe, 
rolnośrodowiskowo-

klimatyczne, rolnictwo ekolo-

giczne wraz z płatnościami ob-
szarowymi, opracowań wnio-
sków oraz planu rozwoju gospo-
darstw w projekcie ułatwienia 
startu młodym rolnikom, opra-
cowań wniosków o pomoc oraz 
wniosków o płatność moderni-
zacji gospodarstw rolnych, spo-

rządzania planów nawożenia i 
bilansów azotu, innych wnio-
sków umożliwiających pozyska-
nie funduszy z Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa), 

5/. Odpłatne szkolenia z zakresu 
stosowania środków ochrony 
roślin. 
 

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu  

https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych--wkrotce-nabory-w-obszarach-e---nawadnianie-i-f-zielona-energia
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https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych--wkrotce-nabory-w-obszarach-e---nawadnianie-i-f-zielona-energia
https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych--wkrotce-nabory-w-obszarach-e---nawadnianie-i-f-zielona-energia
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