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Forum Innowacji
Dobre warunki dla biznesuPo każdym Forum Innowacji w Rzeszowie przybywa sojuszni-

ków tej najważniejszej na Podkarpaciu imprezy gospodarczej, 
która poprzedza wrześniowe Forum Ekonomiczne w Krynicy. 
Obydwa spotkania organizowane przez Fundację Instytut Stu-
diów Wschodnich łączy ta sama troska o większą dynamikę 
rozwoju regionów, wykorzystanie potencjału naukowego dla 
potrzeb przemysłu i skuteczniejszą konkurencyjność polskiej 
gospodarki na rynkach globalnych.  

Połączenie nauki z przemysłem 

Odczytać znaki nadchodzących czasów

– Poradzą sobie tylko te kraje, 
które postawią na innowacje, na-
ukę i rozwój z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii – uwa-
ża poseł Jan Bury, wiceminister 
skarbu, a  jednocześnie szef rady 
programowej Forum innowacji 
w rzeszowie i członek rady pro-
gramowej Forum Ekonomicznego 
w Krynicy – Nauka i przemysł 
potrzebują się wzajemnie, nato-
miast konkurencyjność polskiej 
gospodarki na rynkach global-
nych zależy od jej zdolności 
do wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań. Podkarpacie jest 
doskonałym przykładem regionu, 
w którym udało się tego dokonać. 
Tu stawia się na rozwój nauki, 
gospodarki i kładzie szczegól-
ny nacisk na wykorzystywanie 
zaawansowanych technologii. 
Nowych impulsów ciągle nam 
potrzeba, dlatego poszukujemy 
ich również na Forum Innowacji. 

sektora elektroenergetycznego 
i produkcji energii z atomu, węgla, 
gazu i źródeł odnawialnych, eks-
pansji informatycznej i cyfrowej 
w dziedzinie teleinformatyki i te-
lekomunikacji, wpływie klastrów 
przemysłowych na konkurencyj-
ność gospodarki, współpracy na-
uki z biznesem, a także o postępie 
technologicznym w medycynie. 
Obradom towarzyszyły pokazy naj-
nowszych rozwiązań i osiągnięć 
techniki w Miasteczku Innowacji 
na dziedzińcu Millenium Hall. 

– Trzy lata temu była nas garst-
ka, około stu osób – wspomina 
wiceminister Jan Bury, główny 
inicjator Forum Innowacji w Rze-
szowie – W ubiegłym roku już 
dwa razy tyle, a teraz ponad 400. 
Na III Forum przyjechało prawie 
stu zagranicznych ekspertów, 
naukowców i przedsiębiorców 
z całego świata. 

Gościem specjalnym był bra-
zylijski ekonomista Ladislau 
Dowbor, doradca gospodarczy 
byłego prezydenta Brazylii Luli 
da Silvy, który piękną polszczy-
zną mówił o sposobach wycho-
dzenia z kryzysu i zarządzaniu 
wiedzą, podstawowego czynni-
ka demokratyzacji gospodarki 
i równowagi społecznej, eko-
nomicznej i politycznej. 

– Poszukiwanie nowych 
sposobów na rozwój gospodar-
czy i wzrost dobrobytu to też 
jest innowacja, dlatego swoimi 
doświadczeniami dzielili się 
naukowcy, przedsiębiorcy, a tak-
że politycy i samorządowcy 

Tegoroczne, trzecie już spotka-
nie, odbyło się pod koniec maja 
w pięknym kompleksie Mille-
nium Hall w Rzeszowie i było 
wyjątkowe. Uczestniczyło w nim 
ponad 400 osób z kraju i z zagrani-
cy, w tym szefowie największych 
koncernów i korporacji, którzy de-
cydują o kształcie polskiej gospo-
darki. Dyskutowano o przyszłości 

W kwietniu tego roku 
oddaliśmy do użytku 
nowoczesny terminal, 

który usprawni ruch pasażerski na 
podrzeszowskim lotnisku. To była 
ważna inwestycja, bo do i z Rzeszo-
wa podróżuje coraz więcej osób. 
Oryginalna architektura terminalu 
budzi zachwyt przybywających go-
ści a inne zrealizowane inwestycje: 
płyta postojowa i płyta do odladza-
nia maszyn znacznie poprawiają 
komfort obsługi i zwiększają bez-
pieczeństwo podróżnych. Dzięki 
temu port lotniczy może przyj-
mować większą liczbę samolotów. 
Lotnisko rozwija sieć połączeń 
krajowych i zagranicznych, bo 
zapotrzebowanie na takie rejsy 
stale rośnie. 

Kluczową inwestycją jest 
także budowa autostrady A4, 
która połączy region z Berlinem 
i Kijowem. Istotne jest jeszcze 
skomunikowanie z północą i po-

na wspieraniu fi rm o dużym po-
tencjale innowacyjności, owocuje 
inwestycjami marek o globalnym 
zasięgu. Podkarpacki Park Nauko-
wo–Technologiczny „Aeropolis”, 
specjalne strefy ekonomiczne 
„Euro-Park Mielec” i „Euro-Park 
Wisłosan” skutecznie przyciągają 
krajowy i zagraniczny kapitał.

Niemałe znaczenie dla rozwo-
ju biznesu na Podkarpaciu mają 
także klastry gospodarcze. Fla-
gowym przykładem jest Stowa-
rzyszenie Grupy Przedsiębiorców 
Przemysłu Lotniczego „Dolina 
Lotnicza”, skupiające ponad 
90 fi rm i instytucji związanych 
z przemysłem lotniczym. To 
jeden z największych klastrów 
tej branży zaliczających się do 
ścisłej europejskiej czołówki. Jako 
samorząd województwa podkar-
packiego, realizujemy wspólnie ze 

Samorząd województwa podkarpackiego tworzy dobre warunki do rozwoju i prowadzenia 
biznesu. Ważnym fundamentem rozwoju gospodarczego regionu jest rozbudowa infrastruk-
tury komunikacyjnej i likwidacja najpoważniejszej bariery rozwojowej, jaką była słaba do-
stępność komunikacyjna Podkarpacia.

Fot. Archiwum
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łudniem Europy, dlatego zabiega-
my o budowę drogi ekspresowej 
S19. Mam nadzieję, że w przy-
szłym okresie programowania 
na szczeblu krajowym zapadną 
właściwe decyzje i znajdą się 
środki, aby móc kontynuować 
tę ważną dla regionu inwestycję. 

Polityka samorządu wojewódz-
twa podkarpackiego polegająca 

Projekt Samorządu Województwa Podkarpackiego współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podkarpackiego
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Jan Bury, wiceminister skarbu

Mirosław Karapyta, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego

Na sukces w biznesie pracuje się latami, ale podkarpacka firma Marma Polskie Folie 
osiągnęła go w rekordowym tempie. Podbiła krajowy i europejski rynek najwyższą ja-
kością produktów zanim jeszcze stała się grupą kapitałową. Jest jednym z największych 
producentów tworzyw sztucznych w Europie. Dobra strategia, konsekwencja w działaniu 
i szacunek dla ludzi są źródłem tego sukcesu. Właścicielką i prezesem koncernu Grupa 
Marma Polskie Folie jest Marta Półtorak, jedyna w Polsce kobieta, która kieruje również 
ekstraligą żużlową – PGE Marma Rzeszów.

Zaczęło się od marzeń
Marma Polskie Folie – Lider w przetwórstwie tworzyw sztucznych      

– co jest bliższe pani sercu 
sport czy biznes?

– Stawiam znak równości mię-
dzy sportem motorowym i bizne-
sem. To są „naczynia” ściśle ze 
sobą połączone. Biznes daje mi 
satysfakcję, a żużel mnie fascy-
nuje. Jest to jedna z najbardziej 
widowiskowych dyscyplin, która 
przyciąga na trybuny rzesze kibi-
ców. Rywalizacja na torze budzi 
wiele emocji, bo zawodnicy re-
prezentują mistrzowski poziom. 
W naszej drużynie PGE Marma 
Rzeszów jeżdżą gwiazdy światowe-
go speedwaya jak Jason Crump, 
czy poprzednio Nicki Pederson. 
Utrzymanie takich zawodników 
sporo kosztuje dlatego musimy 
tę sekcję wspierać. Marma Pol-
skie Folie zaangażowała się w te 
działania prawie 8 lat temu i ten 
mariaż trwa do dziś. Znaleźli-
śmy też innych sponsorów i od 
tego czasu szczęście sprzyja za-
wodnikom rzeszowskiej sekcji 
żużlowej. Triumfują w indywidu-
alnych i drużynowych pucharach 
świata, a my mamy satysfakcję, 
że wprowadziliśmy drużynę do 
ekstraligi. Jeździmy w gronie naj-
lepszych zawodników, ponieważ 

– Na szlachetności i dobrym 
sercu można tylko zyskać, 
a nigdy stracić. Może właśnie 
dlatego udaje nam się nasze 
plany urzeczywistniać. Zawsze 
jednak zaczyna się od marzeń. 
Mąż jest wizjonerem i podsuwa 
dobre pomysły, a ja wcieliłam 
je w życie. Takie połączenie 
wyobraźni z praktyką przynosi 
dobre efekty. 

– Marma to jest skrót od pani 
imienia?

– Mojego i męża Mariusza. 
Czasem się spieramy, które 
Mar jest pierwsze, ale nigdy ze 
sobą nie rywalizujemy. Gramy do 

jednej bramki, a potem wspólnie 
cieszymy się z sukcesów.  

– A sukcesów przybywa, bo fi r-
ma się rozrasta. czy to szczęście 
w interesach czy wielki wysiłek?  

– Intensywna praca od świtu 
do nocy, ale to jest nasz wybór 
dlatego nie narzekamy. Tak było 
zawsze od kiedy wspólnie z mę-
żem prowadzimy tę fi rmę. Marma 
powstała 21 lat temu i z czasem 
stała się jednym z liderów prze-
twórstwa tworzyw sztucznych 
w Europie. Produkujemy wiele 
rodzajów folii ogrodniczych, bu-
dowlanych. opakowaniowych, 
termokurczliwych, laminatów, 
worków oraz innych produktów. 
Mamy bardzo bogaty asortyment. 
Zastosowanie folii daje niemal 
nieograniczone możliwości ze 
względu na ogromny potencjał 
technologiczny w tej dziedzinie, 
dlatego fi rma się rozrasta. Ważnym 
krokiem było przeniesienie w 1996 
roku zakładu produkcyjnego, 
do kupionego przez nas obiektu 
w Kańczudze.  Zintensyfi kowali-
śmy wtedy działania we wdrażaniu 
innowacyjnych technologii i po 
rozbudowie zakład wyposażony 
został w  najnowocześniejszy 
sprzęt oraz linie technologiczne 
do produkcji i regranulacji. Do-
datkowo wdrożyliśmy komplek-
sowy system komputerowy wraz 
z oprogramowaniem, umożliwia-
jący zintegrowane zarządzanie 
całą fi rmą. Marma Polskie Folie 
umacniała swoją pozycję na eu-
ropejskim rynku, a od 2003 roku 
jest już Grupą Marma. Najpierw 
dołączył do nas Chempack Kędzie-
rzyn Koźle, a w 2004 roku Lenko 
S.A. Bielsko-Biała. W okolicach 
Bielska-Białej planujemy budowę 

kolejnego zakładu. To nam pozwoli 
jeszcze pełniej rozwinąć skrzydła.

– ile osób pracuje w grupie 
Marma?

– We wszystkich zakładach 
około 2 tysiące, w tym spółka 
Marma Polskie Folie zatrudnia 
ponad 800 pracowników róż-
nych specjalności. Są to osoby 
o szczególnych kwalifi kacjach, 
bo wymaga tego specjalistyczna 
obsługa coraz nowszych linii pro-
dukcyjnych. Załodze zapewniamy 
bardzo dobre warunki pracy, po-
nieważ to jest nasz największy 
kapitał. Pracownicy od nas nie 
odchodzą, a część załogi jest 
z nami od początku. Wszystkim 
zależy, żeby fi rma się dalej prężnie 
rozwijała dlatego teraz Marma 
Polskie Folie będzie też liderem 
Podkarpackiego Klastra Poliure-
tanowego, który powołaliśmy pół 
roku temu. Wśród inicjatorów jest 
m.in. Politechnika Rzeszowska, 
która wychodzi poza mury uczel-
ni i współpracuje intensywnie 
z biznesem. Połączenie nauki 
z przemysłem jest najlepszą dro-
gą do sukcesu. Do klastra wejdą 
też mniejsze fi rmy z Podkarpacia 
oraz innych rejonów Polski, które 
zajmują się przetwórstwem two-

rzyw sztucznych. Będzie to dla 
nich wspaniała szansa rozwoju. 
O naszych zamierzeniach infor-
mowałam w dyskusji panelowej 
poświęconej klastrom podczas 
zakończonego niedawno III Forum 
Innowacji w Rzeszowie.

– Któremu pani udzieliła goś-
ciny w Millenium hall, jednej 
z najładniejszych galerii handlowo
-usługowych w polsce. 

– Zależało nam z mężem, żeby 
galeria była atrakcyjną wizytówką 
Rzeszowa i architekci o to zadbali. 
To jest ogromny i zadziwiający 
technologicznymi rozwiązaniami 
obiekt, w którym mieści się m.in. 
hotel Hilton Garden Inn z dosko-
nale wyposażonym centrum bi-
znesowym. Tam odbywało się 
właśnie III Forum Innowacji. To 
była dla nas wielka przyjemność, 
że mogliśmy się w te działania 
włączyć. Jestem pełna podziwu, 
że na Podkarpaciu udaje się kon-
solidować wszystkie środowiska 
– samorządowe, administracyjne, 
naukowe i biznesowe do realizacji 
wspólnych inicjatyw, dlatego Rze-
szów po raz kolejny udowodnił, 
że jest stolicą innowacji.

rozmawiała
Jolanta czudak

polska liga jest najmocniejsza 
na świecie. 

– Na popularności ekstraligi 
zyskują też fi rmy, które pani 
prowadzi wspólnie z mężem?

– Oczywiście, ponieważ to jest 
najlepsza forma promocji dzia-
łań biznesowych. Sponsorowanie 
różnych dyscyplin sportowych za-
pewnia światowym koncernom 
międzynarodową reklamę. Robią 
coś szlachetnego i przy okazji 
popularyzują własną markę. 
Trudno jest promować fi rmę 
poprzez ciągłe zapewnianie, że 
wprowadza się na rynek świetny 
produkt. Dobry wizerunek utrwa-
la się przede wszystkim poprzez 
pożyteczne i społeczne działania, 
a pomaganie zawodnikom i druży-
nom sportowym na pewno do tego 
się zalicza. Sponsorujemy wiele 
różnych działań, ale nie dlatego, że 
nam się to opłaca w promowaniu 
naszych fi rm, tylko, że czujemy 
taką potrzebę. Chcemy się dzielić 
z innymi. Pomnażanie zysku nie 
jest dla nas priorytetem, tylko 
radość z tego co robimy. 

– pewnie dlatego los państwu 
sprzyja i działalność biznesowa 
stale się rozszerza 

Fot. Archiwum 

Fot. Archiwum 

Marta Półtorak, prezes koncernu 
Grupa Marma Polskie Folie 

Grupa Marma Polskie Folie, 
jest jednym 

z największych 
producentów 

tworzyw sztucznych 
w Europie

Fot. Archiwum Millenium Hall w Rzeszowie. Tu odbyło się III Forum Innowacji



Jedynie energia jądrowa może w perspektywie najbliższych lat zdecydowanie zmienić 
polski mix energetyczny i stać się alternatywą dla węgla, prognozował Maciej Owczarek, 
prezes koncernu energetycznego ENEA S.A. podczas dyskusji panelowej na III Forum 
Innowacji w Rzeszowie. Dopóki jednak nie wybudujemy elektrowni jądrowej, węgiel, 
z którego wytwarza się w Polsce ponad 90 proc. energii, będzie nadal podstawowym su-
rowcem energetycznym. Nowe inwestycje na pewno ograniczają uciążliwość elektrowni 
dla środowiska i spełnią standardy emisyjne.

Imponujące są efekty projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyj-
ności przedsiębiorstw”, koordynowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy 
z 12 partnerami. W ciągu trzech lat realizacji zainicjowano działalność 14 klastrów branżo-
wych, z porad eksperckich w zakresie podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, skorzy-
stało 900 małych i średnich firm, podpisano 1100 umów na usługi doradcze i podjęto inten-
sywną współpracę z wieloma renomowanymi uczelniami na terenie całego kraju.

ENEA inwestuje w nowe moce

Najlepsze projekty robi się razem

Jeden z najważniejszych koncernów na polskim rynku energii elektrycznej

Program zakończony sukcesem
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– Odbudowa i modernizacja 
mocy wytwórczych w elektro-
wniach opalanych węglem jest 
zadaniem priorytetowym dla 
sektora elektroenergetyczne-
go – podkreślał prezes ENEA.  
-Innowacyjność stanowi w tym 
procesie bardzo ważny element, 
ale koncerny energetyczne bez-
pośrednio się tym nie zajmują. To 
jest rola środowisk naukowych 
i instytutów  badawczych. My tyl-
ko korzystamy z tego dorobku. 
Wybieramy i kupujemy najlepsze 
technologie lub urządzenia, które 
wpływają na poprawę efektyw-
ności wytwarzania i dystrybucji 
energii oraz redukcję emisji, bo 
to jest dla nas najważniejsze. 

W rozstrzygniętym niedawno 
przetargu na budowę bloku ener-
getycznego o mocy do 1000 MW 
w elektrowni Kozienice, o wyborze 
wykonawcy zadecydowały najlep-
sze rozwiązania techniczne i tech-
nologiczne, które wpływają na 
wydajność i sprawność jednostki 
wytwórczej. 

– Będzie to najnowocześniejszy 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie 
blok opalany węglem kamiennym, 
który zwiększy moc elektrowni 
do blisko 4 tys. MW. – zapewniał 
prezes Maciej Owczarek. – Jego 
budowa potrwa 5 lat i zakończy się 

w 2016 roku. W przyszłości blok 
może być wyposażony również 
w instalację do wychwytywania 
dwutlenku węgla. Przy obecnym 
postępie technologicznym do tego 
czasu mogą pojawić się  jeszcze 
ciekawsze technologie. 

Przetarg na wykonanie bloku 
w Elektrowni Kozienice wygrało 
konsorcjum Hitachi Power Eu-
rope i Polimex-Mostostal.  Pod-
pisanie kontraktu planowane 
jest w najgorszym przypadku 
w III kwartale.

ENEA WytWArzANiE S.A
Inwestycję realizuje ENEA 

Wytwarzanie S.A. (dawna Elek-
trownia „Kozienice” S.A.), zare-

jestrowana pod nową nazwą pod 
koniec maja br. w Sądzie Rejo-
nowym dla m.st. Warszawy.  Jest 
jedną z 23 spółek, które wchodzą 
w skład holdingu.

Grupa Kapitałowa ENEA 
S.A. należy do najważniejszych 

Kończący się 30 czerwca 
projekt  przyniósł wiele 
korzyści firmom i gospo-

darce. W jego podsumowaniu 
licznie uczestniczyli partnerzy 
i beneficjenci, a także pracow-
nicy naukowi i przedsiębiorcy, 
którzy skorzystali z 27 różne-
go rodzaju bezpłatnych usług 
doradczych związanych m.in. 
z poprawą efektywności i kon-
kurencyjności działania oraz 
z audytów technologicznych 
i energetycznych. Zgodnie 
z unijnymi wymaganiami była 
to pomoc de minimis dla przed-
siębiorców, z którymi zawierano 

koncernów na polskim rynku 
energii elektrycznej, a jej filara-
mi są ENEA S.A. zajmująca sie 
obrotem energii, ENEA Operator 
zarządzająca siecią dystrybucyj-
ną oraz ENEA Wytwarzanie S.A. 
Spółka będzie zajmować się wy-
twarzaniem energii elektrycznej 
i ciepła  w całej Grupie, a w jej 
skład wchodzą: Elektrownia „Ko-

umowy na korzystanie z usług. 
Koszty doradców oraz ekspertów 
były natomiast refundowane 
z projektu „KIGNET Innowacje” 
i wyniosły łącznie 8,5 mln zł. 
Projekt był współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego „Inno-
wacyjna Gospodarka”, a jego 
całkowita wartość to 21 mln zł.  

– Doradztwo jest bardzo po-
żyteczne dla małych i średnich 
firm we wszystkich sektorach 
gospodarki – referowała Barbara 
Kosicka dyrektor i koordyna-
tor projektu w Krajowej Izbie 
Gospodarki. – Potwierdzają to 
nasze badania i analizy prowa-
dzone w trakcie realizacji tego 
przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy 
oczekują, że takie usługi będą 
również wspierane z pieniędzy 
publicznych na rzecz innowacji, 
w kolejnych okresach programo-
wania. Ta formuła się doskonale 
sprawdziła zarówno w pierwszym 

zienice” S.A., Elektrociepłownia 
Białystok, ponad dwadzieścia elek-
trowni wodnych, dwie ciepłownie 
miejskie, po dwie farmy wiatrowe 
i biogazownie.

ENEA OpErAtOr
Od trzech lat, z każdym rokiem 

zwiększa wydatki na inwestycje 
w infrastrukturę. W tym roku 
planowany jest także wzrost na-
kładów na inwestycje sieciowe w 
stosunku do roku 2011. Celem 
tych przedsięwzięć jest poprawa 
niezawodności dostaw energii 
elektrycznej, jakości dostarczanej 
energii oraz przyłączanie nowych 
klientów do sieci ENEA Operator. 
Na realizację niektórych inwe-
stycji firma pozyskuje również 
środki z funduszy unijnych, np. 
na wymianę transformatorów sie-
ciowych na nowoczesne o niskich 
stratach. Są to inwestycje zarów-

no w nowe obiekty w związku 
z rozbudową sieci spowodowa-
ną wzrostem zapotrzebowania 
na moc, jak i w modernizację 
istniejącego majątku. 

ENErgiA zE źródEł 
OdNAWiAlNych

Grupa Kapitałowa ENEA in-
westuje również w projekty farm 
wiatrowych i elektrowni bioga-
zowych już rozpoczęte o różnym 
stopniu zaawansowania, poprzez 
przejmowanie istniejących pod-
miotów lub w nowopowstające 
projekty we współpracy z pod-
miotami zewnętrznymi.  

Do roku 2020 planuje uzyskać 
w farmach wiatrowych 250-350 
MW i 40-60 MW w mocach bioga-
zowych. W zakresie odnawialnych 
źródeł energii drogą rozwoju dla 
Grupy ENEA jest dywersyfikacja. 
Realizując przyjętą strategię, Gru-
pa Kapitałowa ENEA zamierza 
od tego czasu przeznaczyć ponad 
25 proc. łącznych nakładów inwe-
stycyjnych na odnawialne źródła 
energii i wytwarzanie w kogene-
racji. (nw)

ENEA S.A. zarządza Grupą Ka-
pitałową, której podstawową 

działalnością jest wytwarzanie, 
dystrybucja i sprzedaż energii 
elektrycznej. Dostarcza energię 
elektryczną do prawie 2,4 mln 
klientów, a sieć dystrybucyjna 
zarządzana przez należącą do 
Grupy Kapitałowej spółkę ENEA 
Operator obejmuje blisko 20 proc. 
powierzchni kraju. ENEA S.A. była 
pierwszą polską spółką energe-
tyczną notowaną na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych

Za inspirowanie na wyższych 
uczelniach procesów dydak-

tycznych na rzecz elektroenerge-
tyki, Maciej Owczarek, prezes 
koncernu energetycznego ENEA 
S.A otrzymał podczas III Forum 
Innowacji w Rzeszowie  nagrodę 
Business Innovations Award.

Partnerzy projektu: 
1. Krajowa Izba Gospodarcza – Lider
2. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu  
3.  Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi  
4.  Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie  
5.  Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej  
6.  Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach  
7.  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  
8.  Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu  
9.  Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji  

w Poznaniu
10. Polska Izba Turystyki w Warszawie  
11. NOT FSN-T Rada w Opolu  
12.  Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość  

w Płocku
13. NOT FSN-T Rada Miejska w Gliwicach

Wspólne dokonania i dorobek uczestników sieciowego pro-
gramu „KIGNET Innowacje” jest bardzo bogaty. W czasie 

konferencji przedstawiono wiele interesujących przykładów innowa-
cyjnych rozwiązań i wdrożeń. 
Prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski z Politechniki Warszawskiej 
– Do programu włączyliśmy nasze Centrum Transferu Technologii 
i paru firmom pomogliśmy zrealizować innowacyjne projekty. Przy-
kładem jest elektrownia  fotowoltaiczna z opracowanym przez nas 
systemem sterowania, która ruszy już za kilka tygodni, wprowadzenie 
elektroniki do sterowania i kontroli przesyłu energii elektrycznej oraz 
produkcja  nowych półprzewodników z węglika krzemu. W wyniku 
naszego doradztwa polskie firmy zaczęły budować takie układy 
modelowe i tym rozwiązaniem zainteresowali się Niemcy. Doszło 
już do transferu tej technologii. Ten sukces to efekt naszego udziału 
w programie KIGNET Innowacje 
Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki – we współ-
pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych uruchomiliśmy Program 
Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej. Stworzyliśmy system e-voucherów 
elektronicznych i w drodze przetargu wybraliśmy operatora tego 
systemu. To usprawniło przepływ informacji wizowych między pracow-
nikami placówek konsularnych i funkcjonariuszami Straży Granicznej, 
ograniczyło formalności związane z wydaniem wiz, ułatwiło obsługę 
turystów indywidualnych i grupowych, a w konsekwencji wpłynęło na 
rozwój ruchu turystycznego między Polską, Rosją, Ukrainą i Białoru-
sią. W ciągu dwóch lat działania programu wydaliśmy prawie 40 tys. 
e-voucherów. Stworzyliśmy wzajemnie powiązaną sieć współpracy 
między PIT, MSZ i SG przy realizacji programu

Elektrownia Kozienice, po wybudowaniu nowego bloku  
energetycznego zwiększy swoją moc o 4 tys. MW. Będzie 
to najnowocześniejsza w Europie jednostka wytwarzająca 
energię elaktryczną, która może być również wyposażona 

w instalację do wychwytywania i skraplania CO2. 

Fot. Archiwum 

Fot. Archiwum 

Fot. Archiwum 

Maciej Owczarek,  
prezes koncernu energetycznego 
ENEA S.A.

projekcie realizowanym w latach 
2005 – 2007, jak i obecnym, który 
właśnie zamykamy. Jestem pod 
wielkim wrażeniem aktywności i 
ambicji wszystkich uczestników 
tego programu. To była ogrom-

na przyjemność, że mogliśmy 
razem współpracować i zrobić 
tyle dobrego dla firm i gospo-
darki. Dziękuję wszystkim za 
to zaangażowanie, bo najlepsze 
projekty robi się razem. (oj)

Doradztwo jest pożyteczne dla wszystkich firm



Certyfikat „Uczelnia Liderów”, przyznany Politechnice Rzeszowskiej przed dwoma tygodniami, jest kolejnym potwierdze-
niem wysokiego poziomu kształcenia oraz dobrego przygotowania absolwentów do pracy w różnych sektorach gospodar-
ki. W konkursie pod honorowym patronatem Komisji Europejskiej oceniano m.in. potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni, 
aktywność akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz współpracę naukowców i studentów z otoczeniem. Z otrzy-
manego wyróżnienia dumny jest zarówno prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, ustępujący już po dwukrotnej kadencji 
rektor Politechniki Rzeszowskiej, jak również prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, który po wygranych na wiosnę wyborach 
obejmie tę funkcję od września. 

Drzwi otwarte dla absolwentów
Politechnika Rzeszowska – Uczelnia Liderów

G3LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

– panie rektorze, jak prze-
biegają przygotowania do 
przejęcia „sterów” na uczelni?

– Do zarządzania uczelnią, 
w której kształci się prawie 
17 tys. studentów na 25 różnych 
kierunkach, trzeba się bardzo 
starannie przygotować. Tego 
nie można przeprowadzić z dnia 
na dzień. Zajmuję się tym od 
wielu miesięcy. Mój pomysł na 
kierowanie Politechniką Rze-
szowską zyskał akceptację i dla-
tego wygrałem wybory. Teraz 
przyszedł czas na konfrontację 
pomysłów z praktyką, a to jest 
wielka odpowiedzialność wobec 
studentów i środowiska aka-
demickiego. Przejmowanie 
obowiązków i wprowadzanie 
pewnych zmian w strukturze 
organizacyjnej uczelni odbywa 
się stopniowo, ale na początek 
nowego roku akademickiego 
wszystko będzie gotowe.

– zamiana pracowni na-
ukowej na gabinet rektora 
wymagała odwagi?

– Nie tylko odwagi, ale i wia-
ry, że się tym obowiązkom 
podoła. Uczelnia to nie tylko 
studenci. To są setki, a nawet 
tysiące spraw naukowych, ba-
dawczych,  inwestycyjnych, ad-
ministracyjnych i finansowych. 
Menedżerskie predyspozycje 
są do tego niezbędne. Mnie 
zarządzanie odpowiada. Spraw-
dziłem się w tej roli, przez 
ponad 20 lat piastując różne 
funkcje w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Sił Powietrznych  
w Dęblinie, przyda się też moje 

doświadczenie zdobyte później 
na Politechnice Rzeszowskiej. 
Najpierw byłem dziekanem 
na Wydziale Budowy Maszyn 
i Lotnictwa, a teraz jestem pro-
rektorem ds. rozwoju. Znam 
dobrze atuty oraz potrzeby tej 
uczelni i teraz chcę się z tym 
wszystkim zmierzyć.

– co w tych zamierzeniach 
jest najważniejsze?

– Stałe wzbogacanie oferty 
dydaktycznej, wykorzystują-
cej nowoczesne techniki na-
uczania oraz  dostosowanej do 
potrzeb gospodarczych kraju 
i naszego regionu, który specja-
lizuje się głównie w przemyśle 
lotniczym. Nie będziemy two-
rzyć nowych kierunków, tylko 
weryfikować już istniejące. Na 
pewno wzmocnione zostaną te, 
które cieszą się największym 
zainteresowaniem – budowni-
ctwo, informatyka, elektroni-
ka, gwarantujące absolwentom 
pracę po zakończeniu studiów. 
Chcemy, żeby dyplom Politech-
niki Rzeszowskiej otwierał im 
drzwi do najlepszych firm 
i  przedsiębiorstw, nie tylko 
na Podkarpaciu i w kraju, ale 
także za granicą. Zamierzamy 
też reaktywować studia wie-
czorowe i będziemy zabiegać 
o nowych studentów, co staje 
się coraz trudniejsze w cza-
sach niżu demograficznego. 
Uczelnia musi też bardziej sta-
nowczo występować o projekty 
badawcze, finansowane nie 
tylko z budżetu państwa, ale 
również z funduszy unijnych. 

– to były potrzeby, a jakie 
są atuty? 

– Mamy świetną, kilkusetoso-
bową kadrę dydaktyczną i na-
ukowo-badawczą oraz doskonale 
wyposażoną bazę laboratoryjną. 
Politechnika Rzeszowska, jako 
jedyna w kraju, kształci pilotów 
lotnictwa cywilnego. Zajęcia od-
bywają się w Ośrodku Kształ-
cenia Lotniczego w Jasionce, 
a przygotowanie szybowcowe 
w Akademickim Ośrodku Szy-
bowcowym w Bezmiechowej. 
Dzięki funduszom unijnym oba 
te ośrodki zostały rozbudowa-

ne i wyposażone w nowoczes-
ny sprzęt i aparaturę. Łączne 
wsparcie wszystkich inwestycji 
w okresie 2007-2013 wyniosło 
ponad 250 mln zł. Część pro-
jektów została już zakończona, 
a inne są w trakcie realizacji. 
Wybudowaliśmy m.in. Regio-
nalne Centrum Dydaktyczno-
Konferencyjne i Biblioteczno
-Administracyjne o pow. ok. 
17 tys. m2, za które Politechnika 
Rzeszowska otrzymała nagrodę 
pierwszego stopnia z diamen-
tem oraz tytuł Budowy Roku 
Podkarpacia 2011. Rozbudowa-
ne i zmodernizowane zostało 
także Laboratorium Badań Ma-
teriałów dla Przemysłu Lotni-
czego. Stworzyliśmy doskonałe 
warunki do prowadzenia działal-
ności badawczej na najwyższym 
poziomie technologicznym. To 
jest podstawa do rozszerzania 
współpracy z czołówką świa-
towych wytwórców silników 
lotniczych. Prowadzimy wie-
le badań z zakresu inżynierii 
materiałowej, wykorzystania 
grafenu dla potrzeb lotnictwa, 
jak również pewne prace wy-
przedzające związane z budową  

motoszybowca  ekologicznego, 
z napędem elektrycznym. Z na-
szych badań chętnie korzystają 
przedsiębiorcy, z którymi Po-
litechnika Rzeszowska od lat 
współpracuje również w ramach 
klastrów branżowych.

– do ilu klastrów uczelnia  
należy?

– Do kilku, w tym do naj-
większego na Podkarpaciu 
–  „Doliny Lotniczej”, która 
jest obecnie kołem zamacho-
wym dla rozwoju przemysłu. 
Robimy dla nich wiele badań. 
Parę miesięcy temu został 
utworzony Podkarpacki Kla-
ster Poliuretanowy, do którego 
należą niezwykle prężne firmy 
zajmujące się przetwórstwem 
tworzyw sztucznych. Wiodącą 
rolę odgrywa w nim Grupa 
Marma Polskie Folie. Właś-
cicielka i prezes firmy – pani 
Marta Półtorak – ma bardzo 
ambitne zamierzenia, dlatego 
dla pracowników naukowych 
z Wydziału Chemicznego jest 
to spore wyzwanie. Studenci 
odbywają staże i praktyki 
w tych firmach. Nasz udział 
w klastrach pozwala na zbliże-
nie się przemysłu i uczelni oraz 
kształcenie kadr inżynierskich 
pod określone potrzeby. Roz-
mawiamy o sprawach, które 
będą możliwe do wdrożenia 
za kilka lub kilkanaście lat. 
Dla uczelni udział w klastrze 
stanowi znakomity kanał 
transferu technologii. Dzięki 

tej obecności przedsiębiorcy 
i naukowcy mają możliwość 
wspólnej realizacji projektów 
badawczo-rozwojowych i racjo-
nalnego wykorzystania inno-
wacyjnych pomysłów.

– czy politechnika rzeszow-
ska współpracuje też z innymi 
ośrodkami i uczelniami? 

– Oczywiście, zwłaszcza 
z tymi, które są jeszcze bardziej 
zaawansowane w rozwoju in-
nowacyjnych technologii w Eu-
ropie i na świecie. Bierzemy 
aktywny udział w międzyna-
rodowych programach, konfe-
rencjach i seminariach. Jeden 
z naszych młodych naukowców 
z Wydziału Elektrycznego koń-
czy właśnie staż na Uniwersy-
tecie Stanforda w Kalifornii. 
Wyjechał tam z  40 osobową 
grupą polskich naukowców 
w ramach programu „500 Inno-
watorów” realizowanego przez 
MNiSW. Wkrótce podzieli się 
z nami wrażeniami, bo wraca 
już jutro czyli 29 czerwca, po 
ponad 2-miesięcznym pobycie 
w Stanach Zjednoczonych.  

Współpraca naukowa uczelni 
w ramach międzynarodowych 
i krajowych platform technolo-
gicznych i centrów zaawanso-
wanych technologii przekłada 
się z kolei na coraz bardziej 
dynamiczny rozwój gospodarczy 
podkarpackiego regionu. 

rozmawiała  
Jolanta czudak 

Prof. dr hab. inż. Marek  Orkisz jest absolwentem Wojskowej Akademii 
Technicznej. Na tej uczelni zdobył także doktorat oraz habilitację. 

W styczniu 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. 
Od 1996 r. jest kierownikiem Katedry Samolotów i Silników Lotniczych 
na rzeszowskiej uczelni. W latach 2002-2005 był dziekanem Wydziału 
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, a następnie 
prorektorem ds. rozwoju. Specjalnością naukową prof. Orkisza jest 
m.in. technika lotnicza, konstrukcja samolotów i silników lotniczych 
oraz bezzałogowe jednostki latające. Jest autorem wielu publikacji, 
sześciu książek oraz dwóch patentów. 

Stowarzyszeniem „Dolina Lotni-
cza” projekt, którego celem jest 
wzmocnienie instytucjonalnego 
systemu wdrażania Regionalnej 
Strategii Innowacji w latach 2007-
2013. Jego efektem będzie zbudo-
wanie sieci współpracy w zakresie 
wdrażania innowacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami a sektorem 
nauki. 

Wzmacnianie innowacji zale-
ży także od dobrze wyszkolonej 
kadry, której nowe zastępy co 
roku na rynek pracy wypusz-
czają Politechnika Rzeszowska 
i Uniwersytet Rzeszowski. Dzięki 
wykorzystaniu Funduszy Eu-

ropejskich uczelnie inwestują  
w tworzenie nowych kierunków 
studiów związanych z innowa-
cjami. Warto wskazać chociaż-
by na powstające Centrum  
Mikroelektroniki i Nanotech-
nologii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego.

Samorząd województwa wspie-
ra edukację młodych naukowców 
poprzez program stypendialny 
umożliwiający rozwój kadry na-
ukowo – badawczej w regionie, w 
takich dziedzinach nauki, które 
wzmacniają konkurencyjność 
i innowacyjność. Do 2013 roku 
na ten cel przeznaczymy 20 mln 
zł, a stypendia otrzyma około 
250 doktorantów. 

Samorząd województwa jest 
też od trzech lat współorganiza-
torem Forum Innowacji, które 
poprzedza krynickie Forum 
Ekonomiczne. To w Rzeszowie 
zjawiają się coraz liczniej zna-
komici naukowcy, ekonomiści, 
ludzie biznesu i wspólnie zasta-
nawiają się nad takimi problema-
mi nadchodzącej przyszłości jak 
zaspokajanie potrzeb komunika-
cyjnych, energetycznych, kon-
sumpcyjnych i intelektualnych 
społeczeństwa w perspektywie 
najbliższych kilkudziesięciu lat. 
Tym samym Podkarpackie sta-
je się coraz bardziej znaczącym 
miejscem na mapie gospodarczej 
i intelektualnej kraju. Miejscem 
spotkania  ludzi z różnych stron 
Europy i świata, którzy próbują 
odczytywać znaki nadchodzącego 
czasu. (ac)

z regionu  – kontynuuje poseł 
Jan Bury. – Bez ogromnego za-
angażowania Mirosława Kara-
pyty marszałka województwa 
podkarpackiego i Tadeusza Fe-
renca wieloletniego prezydenta 
Rzeszowa nie byłoby sukcesu 
Podkarpacia. W ostatnich latach 
stolica regionu zrobiła milowy 
skok w rozwoju cywilizacyjnym. 
Stało się to dzięki realizacji wielu 
inwestycji infrastrukturalnych 
związanych m.in. z dynamicz-
nym rozwojem branży lotniczej, 
rozpoznawalnej na świecie marki 
regionu, a także budową auto-
strady i rozbudową międzyna-

rodowego lotniska w Jasionce. 
Ten rozmach budzi wielki po-
dziw i szacunek dla  mądrego 
i staretegicznego zarządzania. 

Zdaniem szefa Rady Pro-
gramowej Forum Innowacji, 
Rzeszów znakomicie nadaje 
się na miejsce takich spotkań. 
Jest to również promocja dla 
regionu i  miasta, które od 
kilku lat jest utożsamiane ze 
stolicą innowacji. Tutaj swoje 
siedziby mają potężne firmy jak 
m.in. WSK „PZL-Rzeszów” S.A, 
producent silników lotniczych 
i jednocześnie awangarda tech-
nologicznego rozwoju regionu, 
Asseco Poland S.A. największa 
firma informatyczna w Polsce 

Dobre warunki dla biznesuForum Innowacji
Dokończenie ze str. 1Dokończenie ze str. 1

i jedna z największych w Euro-
pie oraz Marma Polskie Folie, 
europejski lider przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. 

– Podkarpacie jest także lide-
rem udanych pomysłów klastro-
wych w Polsce – podsumowuje 
wiceminister Jan Bury. – Nam 
się powiodło, bo mamy mądry 
samorząd i doskonałe uczelnie 
z innowacyjnymi kierunkami, 
zwłaszcza Politechnikę Rzeszow-
ską, Uniwersytet Rzeszowski 
i  Wyższą Szkołę Informatyki 
i  Zarządzania. Potrafimy roz-
mawiać z  kadrą naukową 
i przedsiębiorcami tym samym 
językiem i umiemy wzajemnie 
się wspierać, a nie konkurować. 
Między nami jest współpraca 
i budowanie autorytetu we 
wszystkich środowiskach i to 
daje najlepsze efekty. (kw)

Fot. Marian Misiakiewicz

Marek Orkisz, 
rektor elekt, prof. dr hab. inż. 
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Ogólny widok gmachu Politechniki Rzeszowskiej

Główna Aula Politechniki Rzeszowskiej

Symulator kabiny samolotu



Wielkopolska jest pierwszym regionem w Polsce, który postawił na design i budowanie 
marki rozpoznawalnej w Europie i na świecie. To jest ważny elementem rozwoju inno-
wacyjnej gospodarki, tak uważa Leszek Wojtasiak, wicemarszałek województwa wielko-
polskiego.

Międzynarodowy Salon Meblowy (Salone del Mobile) 
w Mediolanie jest najważniejszym na świecie wydarze-
niem poświęconym wzornictwu. W tej prestiżowej imprezie 
po raz pierwszy kompleksowo zaprezentowano osiągnię-
cia i potencjał wielkopolskich uczelni, firm i designerów. 
Dotychczas żaden region z Polski w nim nie uczestniczył.

Najważniejsza jest marka 

Projektanci na medal

Design kształtuje jakość  naszego życia 

Wielkopolska w  gronie najlepszych

G4 LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

– W jaki sposób Wielkopolska 
będzie budować tę nową markę?

– Wykorzystanie istniejącego 
potencjału intelektualnego, na-
ukowego  i aktywności lokalnego 
środowiska biznesowego jest jed-
nym z  najważniejszych elemen-
tów tego procesu. Nowego oblicza 
Wielkopolski nie da się zbudować 
z dnia na dzień, ale można to 
przyspieszyć dzięki przemyślanej 
strategii.  Wielkopolska nigdy nie 
była anonimowa, ale teraz  chce-
my, żeby rozpoznawano nas jako 
region ludzi kreatywnych i inno-
wacyjnych, którzy tworzą nowe 
trendy, kierunki i wprowadzają je 
do gospodarki. Nie można tylko 
wzorować się na innych i posił-
kować się wymyślonymi rozwią-
zaniami. Trzeba wykazać własną 
inwencję, a w Wielkopolsce jej 
nam nie brakuje. 

– Kto będzie koordynował te 
działania?

– To wymaga współpracy wielu 
środowisk, ale samorząd  woje-
wództwa bardzo aktywnie się w to 
zaangażował. Jednym z podsta-
wowych założeń tej strategii jest 
budowa innowacyjnej Wielkopol-
ski do 2030 roku. Działania  pro-
wadzone będą w wielu obszarach, 
lecz ich głównym nurtem jest 
tworzenie rozpoznawalnej marki 
regionu w kraju i na świecie. To 
jest wspólny cel dla wszystkich 
projektów realizowanych przy 
silnym wsparciu ekspertów 
i naukowców. Bardzo istotne jest 
uwzględnienie  powiązań między 
nauką, a biznesem. Początkowo 
dosyć trudno było zebrać wielu 
aktywnych graczy rynku de-
signu  w Wielkopolsce, którzy 
mogą wnieść coś kreatywnego 
w rozwój regionu i budowanie 

własnej marki, pokonaliśmy już 
tę przeszkodę. Skupiliśmy się na 
designie, bo mamy do tego od-
powiednie zaplecze i  ogromny 
potencjał.

– design kojarzy się raczej 
z  projektowaniem i wzorni-
ctwem. dlaczego  jest tak istotny 
dla rozwoju Wielkopolski?  

– Design kształtuje jakość  
naszego życia we wszystkich 
dziedzinach. Oryginalność wy-
różnia produkty wśród innych 
oferowanych na rynku i wpływa 
na markę i wizerunek regionu 
z którego pochodzą. Wiodąca naszą 
branżą jest meblarstwo, którego 
tradycje sięgają XVI wieku i dziś 
może stanowić jedną z lokomo-
tyw  nie tylko regionalnego, ale też 
polskiego przemysłu i eksportu. 
W Wielkopolsce mamy silne zaple-
cze intelektualne, naukowe, gospo-
darcze i społeczne dlatego zaczę-
liśmy poszukiwać takich działań, 
które pozwolą nam konkurować 
własną marką, własnym stylem 
i własnymi umiejętnościami. 

– Jak ważna w tych działa-
niach jest edukacja i system 
kształcenia?

– Edukacja jest podstawą 
w tych wszystkich działaniach. 
Przykładem są organizowane 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskie-
go, Światowe Dni Innowacji, 
które stanowią międzynarodową 
platformę wymiany doświadczeń 
w  obszarze kultury innowacji, 
regionalne i międzynarodowe 
wystawy w przestrzeni pub-
licznej, konkursy dla młodych 
projektantów oraz wydawany 
przez nas bezpłatny kwartalnik 
– Innowacje&design_pl, który zdo-
był duże uznanie w środowiskach 
branżowych. Obok największej 
w Polsce uczelni artystycznej 
– Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu, mamy Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza, Politech-
nikę Poznańską i Uniwersytet 
Przyrodniczy, na którym jest Wy-
dział Meblarstwa. Dynamicznie 
rozwijające się nowe ośrodki jak, 
School of Form,  gdzie kształci się 
najwięcej przyszłych designerów 
czy Concordia Design skutecznie 
łączą naukę z biznesem i kreatyw-
nością. Wysoka pozycja designu 
w Wielkopolsce jest wypadkową 
wielu, wzajemnie splecionych ze 
sobą czynników, które zapewniają 
powodzenie w działalności go-
spodarczej i ułatwiają budowanie 
własnej, coraz bardziej rozpozna-
walnej już marki.  Sukces jaki 
odnieśliśmy w tym roku podczas 
Międzynarodowego Salonu Meb-
lowego w Mediolanie (Salone 
Internazionale del Mobile), sto-
licy światowej mody i desingu, 
promując nowe trendy i doko-
nania fi rm oraz projektantów 
z Wielkopolski jest doskonałym 
potwierdzeniem, że zmierzamy 
w dobrym kierunku. (jd)

Gdy angielski inżynier, niejaki Booth stwierdził, że zamiatanie przez jego żonę domu miotłą jest 
mało efektywne, bo tylko przemieszcza kurz w inne miejsce, postanowił zbudować urządzenie, 
które będzie zasysało brud do środka. Jego pierwsze maszyny odkurzające zasysały kurz przez 
długie węże do ogromnych, zaprzęgniętych w konie, zbiorników  umieszczonych na tyłach 
domu. Wzbudzał tym ogólną wesołość znajomych i sąsiadów. Do historii przeszedł jednak 
jako wynalazca prototypu odkurzacza, bez którego dziś nie wyobrażamy sobie życia. Po co 
o tym wspominam? Bo innowacyjne rozwiązania często na początku spotykają się z, mówiąc 
delikatnie, niezbyt pozytywnym odbiorem społecznym. Podobnie jest z budową Wielkopolskiej 
Sieci Szerokopasmowej. Wiele razy już słyszałam – ale po co wydawać 400 milionów złotych 
na jakąś sieć światłowodową? Przecież my mamy już jakiś Internet. No właśnie, jakiś. 

Innowacja? Owszem, ale przede 
wszystkim równe szanse.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa 

dogonić bardziej rozwinięte kra-
je, w których gospodarka głównie 
opiera się na wiedzy. Szczególnie 
teraz, gdy dostęp do niej jest 
możliwy w każdej chwili dnia 
i nocy. Aby jednak móc z tych 
dobrodziejstw korzystać, potrzeb-
ny jest nie „jakiś” Internet, ale 
ten szerokopasmowy. 

Ponad 5 tysięcy kilometrów 
dzieli Poznań od przedmieść 
Delhi w Indiach. Kiedyś podróż 
do Indii trwała tygodniami, kosz-
towała wiele wysiłku i pieniędzy. 
Dziś trwa znacznie krócej – sa-
molotem pokonamy tę odległość 
w kilkanaście godzin. Za po-

średnictwem Internetu możemy 
być tam za chwilę. Nie tylko 
startując z poziomu Poznania, 
Leszna czy Ostrowa. Dzięki 5- ciu 
tysiącom kilometrów, ale linii 
światłowodowych Wielkopol-
skiej Sieci Szerokopasmowej, 
mieszkaniec Podstolic, Zacha-
rzyna czy Kuźnicy Czarnkow-
skiej również będzie miał na to 
szansę. Bo wielkopolska sieć 
dotrze tam, gdzie nie opłacało 
się dotąd operatorom budować 
jakąkolwiek sieć telekomunika-
cyjną. Nie jeden, a kilka punk-
tów dostępu będzie w każdej 
gminie w regionie. 

pO cO KOMU WSS?
Wielkopolska Sieć Szeroko-

pasmowa powstaje po to, by 
ułatwić Wielkopolanom życie. 
A przede wszystkim – wyrównać 
szanse. Czy nam się to podoba 
czy nie – dziś znaczna część życia 
może toczyć się w rzeczywistości 
mniej lub bardziej wirtualnej. 
Dobra kultury – literatura, fi lm, 
muzyka – są na wyciągnięcie ręki. 
Nie możemy odbierać innym 
możliwości korzystania z tych 
dobrodziejstw tylko dlatego, że 
urodzili się w mniej uprzywilejo-
wanym miejscu. Nie powinniśmy 
odbierać sobie szansy na to, by 

Organizatorem wystawy Po-
lish Design, Design From 
Wielkopolska,  był Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. 

– W tym niezwykłym miejscu, 
które łączy kreatywność z bizne-
sem, promując najnowsze doko-
nania najbardziej innowacyjnych 
fi rm na świecie, pokazaliśmy po-
tencjał i dorobek dwóch uczelni 
– Uniwersytetu Artystycznego 

z Poznania oraz nowo powsta-
łej, także poznańskiej School 
of Form – informuje dorota 
Koziara, dyrektor artystyczny 
wystawy. – Na powierzchni ponad 
400 m2 zaprezentowaliśmy także 
dokonania prężnie działających 
fi rm z Wielkopolski, które jako 
pierwsze znalazły uznanie u krajo-
wych i zagranicznych odbiorców.    

Wystawa wzbudziła olbrzymie 
uznanie, ale to jest także wielkie 

E – zdrOWiE
Ostatnio w przychodni specja-

listycznej w Poznaniu natknęłam 
się na taką sytuację. Pacjentka 
zgubiła kartkę, na której miała 
zapisaną godzinę i datę kolejnej 
wizyty. Lekarka – specjalista (!) 
przez 15 minut szukała jej na-
zwiska kartując kalendarz dzień 
po dniu. W recepcji nie zapisa-
li. System nie działa. Pozostaje 
metoda rodem ze starożytnej 
Mezopotamii – tabliczka i rysik. 
W XXI wieku. Szkoda czasu le-
karki, pacjentki i mojego. A wy-
starczy skorzystać z doświadczeń 
Danii, gdzie e- zdrowie działa jak 
nigdzie w Europie. Dlaczego? Bo 
jest wdrażane z poziomu regio-
nu.  Zróbmy tak w Wielkopolsce! 
Sieć szerokopasmowa jest do tego 
pierwszym krokiem. 

Inny przykład. Nie każdy ro-
dzic może zostać z dzieckiem 
podczas jego pobytu w szpitalu. 
Rozwiązanie? Szpital z szeroko-
pasmowym połączeniem inter-
netowym i kilkoma laptopami 
na oddziale – dzięki temu rodzic 
za pośrednictwem video konfe-
rencji mógłby spędzić ze swoim 
dzieckiem chociaż parę chwil 
dziennie. Także ten, który nie 
mieszka w mieście,  którym jest 

szpital, nie ma pieniędzy na do-
jazdy a w szpitalu z Maluchem 
nie może zostać. Wyrównajmy 
szanse. 

E - EdUKAcJA
Thomas Alva Edison zalecał 

w swoim laboratorium, by “two-
rzenie jednego przełomowego wy-
nalazku miało miejsce co pół roku 
i jednego mniej istotnego co każde 
10 dni”. Dziś młodzi inżyniero-
wie i wynalazcy nie potrzebują 
wielkich machin składowanych 
w olbrzymich laboratoriach. Do 
tworzenia programów i aplikacji 
potrzebują komputera i dostę-
pu do szybkiego Internetu. Ile 
byśmy zyskali jako region, gdy-
byśmy dali takie możliwości 
wszystkim dzieciom i młodym 
ludziom, którzy tego zechcą? Ile 
innowacyjnych rozwiązań byliby 
w stanie stworzyć w ciągu 10 dni, 
gdyby wielkopolska szkoła uczyła 
ich pracy w grupie, korzystania 
z najnowszych technologii, szu-
kania potrzebnej wiedzy w sieci? 
Dajmy im tę szanse. Także tym 
uczącym się w małych miejsco-
wościach i na wsiach. 

pArtNErStWO 
pUBliczNO- pryWAtNE

Gdy w 2009 roku Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego 
powoływał do życia spółkę Wiel-
kopolska Sieć Szerokopasmowa 
jasne było, że cel powstania spółki 
to zaprojektowanie, wybudowanie  
i eksploatacja sieci światłowodo-
wej na terenie województwa. I że 

inwestycja – z racji swego niepo-
wtarzalnego, strategicznego dla 
rozwoju regionu charakteru – bę-
dzie realizowana w ramach pro-
jektu kluczowego Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego 2007-2013. Zaraz jednak 
pojawił się problem – skąd wziąć 
kilkadziesiąt milionów złotych na 
zabezpieczenie wkładu własnego, 
niezbędnego by otrzymać dotację 
z funduszy unijnych? Urząd Mar-
szałkowski takich pieniędzy „do 
wykorzystania” w budżecie nie 
miał. Powstał więc pomysł – trzeba 
znaleźć inwestorów prywatnych 
gotowych wyłożyć te, bagatela, 
60 milionów złotych. 

Droga, którą poszliśmy w 
WSS  S.A. nie jest typowa ani 
dla polskich ani europejskich 
rozwiązań PPP. Można powie-
dzieć, że wypracowaliśmy swój 
własny sposób na współdziałanie 
kapitału prywatnego – naszymi 
udziałowcami są poznańska INEA 
S.A., pilska spóła Asta – Net oraz 
samorząd województwa wielkopol-
skiego. Ale ta metoda się spraw-
dziła – projekt i model realizacji 
został 23 maja br. zaakceptowany 
przez Komisję Europejską (De-
cyzja Notyfi kacyjna C2012/3425). 
Także w tej dziedzinie jesteśmy 
innowacyjni i chcemy dać na to 
szansę wszystkim w Wielkopolsce.

paulina Brencz
Wielkopolska Sieć 

Szerokopasmowa S.A. 

Recepcja polskiego stoiska na Międzynarodowym Salonie Meblowym w Mediolanie

Leszek Wojtasiak, 
wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego

Fot. Archiwum 

Fot. Archiwum 

wyzwanie dla samorządu woje-
wództwa na kolejne lata. Jeżeli 
zaczyna się na tak wysokim po-
ziomie to trzeba myśleć o konty-
nuowaniu tego przedsięwzięcia. 
Nie można zabłysnąć i zniknąć. 
Dzisiaj wszyscy prześcigają się w 
nowatorskich rozwiązaniach, bo 
każdy chciałby się nazywać regio-
nem innowacyjnym, dobrze rozwi-
jającym się w designie, ale udaje 
się to na razie tylko nielicznym.  

Wystawa mebli oraz innych 
akcesoriów w Mediolanie nie 
była tylko promocją konkretnych 
fi rm czy twórców, ale kreowa-
niem Wielkopolski jako regio-
nu odgrywającego istotną rolę 
na mapie światowego desingu.  
Wystawa Polish Design, Desing 
from Wielkopolska pokazała, że 
polskie regiony dzięki ogrom-
nemu potencjałowi naukowo-
technologicznemu i kapitałowi 
społeczno-gospodarczemu mogą 
konkurować ze światowymi mar-
kami, na coraz bardziej konku-
rencyjnym rynku. (wa)



Tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna i modele biznesowe nie są już wystarczająco ela-
styczne i efektywne ekonomicznie by zaspokoić potrzeby klienta czy to indywidualnego, bizne-
sowego, czy też społeczności. Oni to poszukują wyzwań ekonomicznych i rozwojowych, ge-
nerując potrzebę korzystania z nowoczesnych, opartych o protokół IP (Internet Protocol) usług 
związanych z wiedzą i informacją. Aby sprostać tym wyzwaniom, Cisco proponuje swoje tech-
nologie umożliwiające podłączenie do globalnej Sieci w modelu Open Service Exchange (OSE). 
Skorzystanie z tego modelu do budowy sieci typu FTTx (Fiber to the Building) opartych o roz-
wiązania Ethernet zapewnia doskonałe wyniki finansowe i znakomite możliwości inwestycyjne.

Modelowe rozwiązanie
Konsumenci dla siebie zawsze wybierają najlepszy produkt

LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

Kraje rozwijające się mają 
wielką szanse na odnale-
zienie przewagi poprzez 

inwestowanie w nową infra-
strukturę w przeciwieństwie do 
mozolnej modernizacji istnieją-
cej spuścizny sieciowej. Polska 
stoi przed tą szansą również 
w świetle programów unijnych 
(np. program 8.4) skierowany do 
małych i średnich przedsiębiorstw 
i przeznaczony na budowę sieci 
dostępowych i ostatniej mili.

Wzrost dostępności usłu-
gi FTTx, czyli bezpośrednie 
podłączenia domu bądź biura 

włóknem światłowodowym nie-
sie nieograniczone możliwości 
korzystania z przyłączenia do sie-
ci teleinformatycznej w sposób 
symetryczny, szczególnie istotny 
czynnik rozwoju lokalnej przed-
siębiorczości. Dodatkowo, wysoki 
koszt takiej inwestycji przestaje 
być przeszkodą, gdy będzie ona 
realizowana w modelu OSE. W 
takim przypadku wykorzystanie 
światłowodu można rozpisać na 
dziesiątki lat, znacząco zwiększyć 
procent klientów korzystających 
z danej inwestycji, oraz zwiększyć 
dostęp do różnorakich usług. Mi-

nimalizujemy więc ryzyko dłu-
goterminowej inwestycji w sieci 
pasywne, maksymalizując jej 
wykorzystanie.

Koncepcja OSEM zakłada 
istnienie czterech warstw:  
Operatorzy Infrastruktury Pa-
sywnej* (Passive Infrastructure 
Providers – PIP), Sieci Aktyw-
nych** (Open Services Exchange 
Network – OSEN),  Platformy 
Zarządzania Zasobami i Transak-
cjami (Open Services Exchange 
Operator – OSEO) oraz Wolny 
Rynek Usług (Open Services 
Economy).

Rolą Pasywne-
go Operatora In-
frastruktury jest 
zapewnienie świat-
łowodowej pasyw-
nej infrastruktury 
dostępowej poprzez 
wykorzystanie ist-
niejących zasobów 
lub nabywanie ich 
od państwa, jedno-
stek samorządu 
terytorialnego lub 
prywatnych przed-
siębiorstw. 

Sieci Aktywne 
powinny być tak 
zaprojektowane, by umożli-
wić swobodne i automatyczne 
przełączanie pomiędzy różnymi 
dostawcami usług odpowiadając 
na zmieniające się zapotrzebo-
wania klientów biznesowych 
i indywidualnych.

OSEO jest w centrum modelu. 
Udane wdrożenia tej warstwy, 
są oparte na w pełni zautoma-
tyzowanym systemie, który 
kontroluje wszystkie aspekty 
operacji OSE:  interfejsy do firm 
oferujących usługi (VSP – Vir-
tual Service Provider), sprze-
daży, obsługi klienta, a nawet 

portal użytkownika 
końcowego, pozwa-
lający mu na wy-
bór usługi (zmiana 
VSP), wsparcie 
techniczne i ob-
sługę komercyjną 
– wszystko w czasie 
„prawie” rzeczy-
wistym. System 
OSE jest również 
rodzajem inkuba-
tora innowacji, po-
nieważ udostępnia 
funkcje takie jak 
system rozliczeń 
(billing) i obsługę 

klienta (customer care) koniecz-
ne do uruchomienia nowych 
usług, co zwykle nie jest łatwo 
osiągalne w przypadku mniej-
szych, lokalnych VSPs.

Wolny Rynek Usług (Open 
Servives Economy) to zasad-
niczo „wirtualny portal usług 
online”, w którym VSPs, jako 
sprzedający (usługi), oferuje 
swoje towary kupującym, któ-
rzy wybierają najbardziej odpo-
wiednie usługi do ich potrzeb. 
Można to prosto opisać poprzez 
analogię do Ebay czy Allegro, 
w której każdy sprzedawca jest 

również potencjalnym nabywcą 
i vice versa. To dzięki tej relacji 
model OSE jest tak skuteczny 
w stymulowaniu mikro- i makro-
ekonomii. Co więcej, ta zdrowa 
konkurencja i otwarty rynek 
umożliwiają wzrost ARPU, po-
nieważ konsumenci wybierają 
najlepszy dla nich produkt.

Aby przekonać się odnośnie 
skuteczności modelu, zapraszam 
na przykład do Sztokcholmu, 
gdzie rozpoczęto budowę eko-
systemu ponad pięć lat temu. 
Dzisiaj w tym mieście 98% 
mieszkań w granicach admi-
nistracyjnych jest podłączonych 
do sieci za pomocą kabla optycz-
nego. Sztokholm to miasto na 
skale i rozproszone na kilkuset 
wysepkach zatoki, a więc koszt 
budowy sieci jest szczególnie 
wysoki. Niemniej jednak firma 
Stockab (PIP z naszego modelu) 
wykazuje zysk w wysokości 27% 
za rok 2011.

Jacek Figuła  
cisco polska

*)  Sieć Pasywna – fizyczny kabel 
optyczny

**)  Sieć Aktywna – przełączniki  
i urządzenia agregujące ruch
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Najbardziej kreatywni polscy przedsiębiorcy mają szansę na 
podbój światowych rynków. Polsko-Amerykański Hub Innowa-
cyjności utworzony niedawno w Dolinie Krzemowej deklaruje 
pomoc w globalizacji dobrych pomysłów i wynalazków. Połą-
czenie potencjału intelektualnego i wiedzy technologicznej Po-
laków z amerykańskim biznesem i funduszami capital venture 
może być źródłem sukcesu dla wielu małych i średnich firm. 

Uniwersytet Rzeszowskiego kształci prawie 23 tys. studentów, 
na 42 kierunkach. Na studiach podyplomowych wiedzę uzu-
pełnia ponad 1600 słuchaczy. Uniwersytet zatrudnia 1265 na-
uczycieli akademickich, w tym 288 profesorów. 

Pożądani partnerzy
Polsko – Amerykański Hub Innowacyjności przepustką na globalny rynek 

Nowczesność i przyszłość dla regionu

Hub Innowacyjności po-
wstał z inicjatywy Polsko
-Amerykańskiej Rady 

Współpracy (US Polish Trade 
Council – USPTC), która od 10 
lat promuje i wspiera wymianę 
naukową oraz transfer nowych 
technologii w sektorach pań-
stwowym i prywatnym pomiędzy 
Polską i Doliną Krzemową. 

– Hub jest platformą łączącą 
utalentowanych i kreatywnych 
przedsiębiorców ze światowej kla-
sy specjalistami z różnych branż, 
którzy dzielą się doświadczeniami 
oraz inspirują firmy do działania 
– wyjaśnia prof. piotr Moncarz 
z Uniwersytetu Stanforda w Ka-
lifornii i jednocześnie przewodni-
czący Polsko-Amerykańskiej Rady 

Dzięki naszej niezwykłej 
skuteczności w sięganiu 
po środki unijne baza dy-

daktyczno-naukowa  uczelni jest 
jedną z najnowocześniejszych w Eu-
ropie. Uniwersytet Rzeszowski w 
październiku br. rozpocznie kształ-
cenie w kolejnych już, unikatowych 
pod względem architektonicznym 
i technologicznym budynkach dy-
daktycznych – Centrum Innowacji 
i Transferu Wiedzy Techniczno-
Przyrodniczej oraz Kompleksie 
Naukowo-Dydaktycznym Centrum 
Mikroelektroniki i Nanotechnolo-
gii. Kończą się już wszystkie prace 
budowlano-montażowe.

– Oba obiekty zostaną wyposa-
żone w najbardziej nowoczesną 
aparaturę technologiczną i ba-
dawczą – koontynuje prof. dr hab. 
inż. czesław puchalski, prorektor 
ds. rozwoju i polityki finansowej 
UR. – Przewidziano stworzenie 
wewnętrznej sieci komputerowej 
i monitorowanie procesów tech-
nologicznych, z możliwością ob-
serwacji bezpośredniej „on-line” 
w salach wykładowych i ćwicze-
niowych, a także z możliwością 
dokonywania zapisów w postaci 
filmów i przekazywania ich stu-
dentom przez Internet. Wdrożo-
ne zostaną rozwiązania związane 
z infrastrukturą ICT. W Centrum 
będzie stworzone kompleksowe 
środowisko e-learningowe Virtual 
Learning Environment (VLE), 
połączone z systemami kontroli 
informacji (Managed Information 
System, MIS). 

Współpracy. – Swoje huby w Doli-
nie Krzemowej posiada już wiele 
europejskich krajów w tym m.in. 
państwa skandynawskie, Francja, 
Niemcy, a nawet Estonia. Teraz 
przyszedł czas na Polskę. Musimy 
bardziej ekspansywnie wkraczać 
na światowe rynki i umacniać tam 
naszą pozycją. Mamy w kraju 
wielki potencjał intelektualny 
i trzeba pomóc innowacyjnym 
firmom rozwinąć skrzydła. 

Polsko-Amerykański Hub 
z siedzibą w Palo Alto wesprze 
w tych działaniach ambitnych 
przedsiębiorców. Będzie kojarzył 
partnerów biznesowych, ułatwiał 
dostęp do kapitału oraz przybliżał 
zasady funkcjonowania amery-
kańskiego i globalnego rynku.

Stworzona w kompleksie na-
ukowo – dydaktycznym infrastruk-
tura stanowi bazę dla nowych 
specjalności: nanoelektroniki, 
nanotechnologii i materiałów dla 
lotnictwa, bioinżynierii medycz-
nej, bioinformatyki, biotechnologii 
analitycznej oraz biomateriałów. 

Na wzmocnienie potencjału dy-
daktycznego i rozwój kierunków 
o kluczowym znaczeniu dla gospo-
darki opartej na wiedzy, uczelnia 
od wielu lat pozyskuje znaczące 
środki z unijnego programu Ka-
pitał Ludzki. Taki cel przyświeca 
realizacji przykładowych projektów: 
„Rozwój Uniwersytetu  Rzeszow-
skiego szansą dla regionu” i „Bu-
dowa potencjału dydaktycznego 
UR na poziomie europejskim”.

Poszerzenie oferty edukacyjnej 
o nową specjalność biotechnolo-
gia analityczna dostosowaną do 
potrzeb regionalnego jak i kra-
jowego rynku pracy umożliwia 
z kolei realizacja projektu 

„Studenci kierunku biotechno-
logia akceleratorem gospodarki 
opartej na wiedzy”, rozbudzenie 
zainteresowania naukami ścisłymi 
FENIKS – długofalowy program 
wspomagania fizyki w szkołach, 
a projekt TESLA – zwiększenie 
liczby studentów na kierunku 
Fizyka Techniczna. 

W ramach konsorcjum z Cen-
trum Zaawansowanej Technologii  
AERONET – Dolina Lotnicza, rea-
lizowany jest projekt „Nowoczesne 
technologie materiałowe  stoso-
wane w przemyśle lotniczym”, 
którego wartość wynosi 85 mln zł. 
Koordynatorem tego przedsięwzię-
cia, które umożliwia prowadzenie 
badań w celu opracowania nowych 
technologii wytwarzania materia-
łów dla przemysłu lotniczego jest 
Politechnika Rzeszowska.

Uniwersytet Rzeszowski współ-
pracuje z wieloma uczelniami 
w Europie i na świecie: w ramach 
programu ERASMUS – ze 157 
uczelniami partnerskimi, w ra-
mach innych umów bilateralnych 
– z 86 zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi. (kt)

– Powodzenie tego programu, 
w którego realizację zaangażował 
się już spory zespół profesjona-
listów z różnych dziedzin po obu 
stronach Atlantyku, wpłynie na 
przyszłość gospodarczą Polski 
i jej wizerunek w świecie, uważa 
prof. Piotr Moncarz. – Polska prze-
stanie zajmować jedno z ostatnich 
miejsc w europejskim rankingu 
innowacyjności i szybko poszy-
buje w górę. 

Kandydaci, którzy zgłoszą swój 
akces do udziału w polsko – ame-
rykańskim programie otrzymają 
do wypełnienia ankietę, która 
będzie podstawą do oceny ich 
przygotowania merytorycznego, 
technologicznego i finansowe-
go, do podjęcia takich działań 
w międzynarodowym biznesie. 
Udzielą odpowiedzi na zasadni-
cze pytania – czy są gotowi do 
rozwijania takiej działalności 
na globalnym rynku i czy ich 
własność intelektualna jest 
odpowiednio zabezpieczona. 
Bez takiej gwarancji nie będzie 
szansy na wejście w kooperację 
z amerykańskim biznesem. 

– Firmy wyłonione w wyniku 
tej weryfikacji, przejdą w Polsce 
dwumiesięczne przygotowanie, 

poprzedzające ich wyjazd do 
Doliny Krzemowej – informuje  
prof. Piotr Moncarz. – Szkolenia 
dotyczące m.in. kultury bizneso-
wej,  zasad negocjacji i ochrony 
własności intelektualnej będą 
się odbywały w formie multi-
medialnej. Jeśli po tych dwóch 
miesiącach kandydaci ugruntują 
swoją wiarę w międzynarodowy 
sukces pojadą do Doliny Krze-
mowej. W Polsko-Amerykańskim 
Hubie Innowacyjności podejmą 
już konkretne działania, które 
będą wstępem do podboju mię-
dzynarodowych rynków. 

Bliska współpraca ze świato-
wej klasy specjalistami może 
znacząco przyspieszyć rozwój  
polskiej przedsiębiorczości i po-
zwolić Polsce aspirować do roli 
lidera technologicznego Wspól-
noty Europejskiej.

Rekrutacja kandydatów goto-
wych na go global Poland  rozpo-
cznie się w sierpniu, a po zakoń-
czeniu weryfikacji na przełomie 
października i listopada pierwsza 
grupa kreatywnych przedsiębior-
ców wyjedzie do polskiego hubu 
w Dolinie Krzemowej i rozpocznie 
swój start w międzynarodowym 
biznesie.(dl)

Rozwinąć skrzydła

Kolejna 40-o osobowa grupa ambitnych polskich naukow-
ców, którzy na Uniwersytecie Stanforda zdobywali wiedzę jak 
komercjalizować najlepsze pomysły i wynalazki wraca jutro, 
29 czerwca do Polski. Dziewięciotygodniowy staż w jednej 
z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie odbyli w ra-
mach Programu „Top 500 Innovators” Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, dzięki współpracy z prof. Piotrem 
Moncarzem z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. 

Talent i wiedzaUczelnia nowej ery

– Opieka nad kolejną już 
grupą młodych naukowców 
z polski to przyjemność czy 
obowiązek?

– Wielka przyjemność i  sa-
tysfakcja. Ich wiedza na temat 
najnowszych technologii w róż-
nych dziedzinach zaskakuje 
często nawet amerykańskich 
naukowców i praktyków w Do-
linie Krzemowej. Podziwiam ich 
za niezwykłą kreatywność i bły-
skotliwość umysłu. W Kalifornii 
uczą się  tego jak ich pomysły 
i wynalazki przekształcić w suk-

Uniwersytecie Stanforda,  został 
doradcą do spraw innowacyjności 
i technologii. w gabinecie pre-
zydenta Bronisława Komorow-
skiego.To już się przekłada na 
wykorzystywanie zdobytej wiedzy.  
Absolwenci Programu „Top 500 
innovators” utworzyli swoje sto-
warzyszenie i będą  teraz wielkim 
sojusznikiem dla rządu w refor-
mowaniu polskiej gospodarki 
i  szkolnictwa wyższego. Chylę 
czoła przed panią minister Bar-
barą Kudrycką, że sfinalizowała 
ten pomysł, w którym ja też mam 
swój skromny udział.  

– Od lat pan profesor stymu-
luje polsko-amerykańskie śro-
dowiska naukowe i biznesowe 
do tych pożytecznych działań. 
dlaczego?

– Bo serce mi pęka jak 
marnuje się wielki potencjał 
gospodarczy, technologiczny, 
naukowy i intelektualny pol-
skiego społeczeństwa. Mamy 
wszystkie atuty, żeby podbijać 
świat polską marką i nie spo-
cznę dopóki tego nie zrobimy.  

rozmawiała 
Jolanta czudak

ces komercyjny, dlatego odbywają 
kilkutygodniowy staż na Uniwer-
sytecie Stanforda. Ja tę grupę 
nazwałem „czterdzieści przecinek 
dwa” dla odróżnienia od pierwszej 
czterdziestki, która zakończyła 
staż w grudniu 2011 roku. Teraz 
mamy już 80 absolwentów  z prze-
widzianych do takich szkoleń 500 
osób w rządowym programie do 
2015 roku. Nie wszyscy przyjadą 
do Kalifornii, bo część naukowców 
będzie odbywać takie praktyki na 
innych renomowanych uczelniach 
w Europie i na świecie. Zdobyte 

tam doświadczenie zaowocuje 
transferem znaczących tech-
nologii z uczelni do przemysłu. 
To może wróżyć tylko sukces 
gospodarczy w Polsce.

– Jeśli nie przeszkodzą w tym 
bariery biurokratyczne.

– Polskie społeczeństwo staje 
się coraz bardziej dojrzałe, dlatego 
ufam, że i z tym sobie poradzi. Do 
głosu dochodzą mądrzy i zdolni 
ludzie i oni będą nadawali ton 
polskiej gospodarce. Przewodni-
czący poprzedniej 40-o osobowej 
grupy, która odbywała staż na 

Prof. dr hab. inż. Czesław 
Puchalski, prorektor ds. rozwoju 
i polityki finansowej UR
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