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Badania konwersji energii i źródeł 
odnawialnych ważnym elementem 
bezpieczeństwa energetycznego 

Prof. Jarosław Mikielewicz
dyrektor Instytutu 
Maszyn Przepływowych 
Polskiej Akademii Nauk, 
Gdańsk

Mam przyjemność przedstawić nasze działania 
w zakresie energii, głównie energii odnawialnych. Wszy-
scy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest 
energia w życiu człowieka. Nie będę też przekonywał, 
że cywilizacja właściwie opiera się na energii i że miarą 
cywilizacji jest ilość energii przypadająca na jednego 
człowieka. Stąd też ciągłe poszukiwanie nowych źródeł 
energii, i to źródeł, które jak najmniej zakłócają nasze 
środowisko. Takimi źródłami są właśnie źródła energii 
odnawialnej.

Plan prezentacji będzie następujący. Na początek – 
kilka słów o energii odnawialnej, następnie o progra-
mach badawczych w Unii Europejskiej, które wymuszają 
na naszym kraju prowadzenie badań i o tym, co się robi 
w naszym kraju w zakresie energetyki odnawialnej. 
Chciałbym także przedstawić projekty rozwijane w regio-
nie pomorskim, związane z energetyką odnawialną. 

Technologie energii odnawialnej są bardzo nowo-
czesne i innowacyjne. Ich prowadzenie wymaga prze-
łamania wielu barier, między innymi legislacyjnych, 
technicznych, psychicznych. Ten rodzaj energetyki sty-
muluje również działania racjonalne w zakresie energe-
tyki konwencjonalnej. Poza tym, że ogranicza emisje 
zanieczyszczeń, dodatkowo w pewnym stopniu podnosi 
bezpieczeństwo energetyczne kraju, gdyż zmniejsza ilość 
importowanych nośników energii. W ostatnim okresie 
odnotowuje się bardzo duże obniżenie kosztów tej ener-
getyki – zrównuje się ona z konwencjonalną. W tym 
kierunku idą nasze badania. W zakresie energetyki odna-
wialnej Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2001/77, 
która określa indywidualne cele dla poszczególnych kra-
jów piętnastki. Jeżeli chodzi o nowych uczestników UE, 
w tym o nasz kraj, cele te zostały ustalone w traktacie 
akcesyjnym. 

Program rozwoju energetyki odnawialnej jest reali-
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zowany w kilku programach UE, poczynając od 5. 
Programu, w którym uczestniczyliśmy jako stowarzy-
szeni z Unią partnerzy. W 6. Programie również poja-
wiły się energie odnawialne, podobnie w obecnie przy-
gotowywanym 7. Programie Unii Europejskiej. Programy 
te dotyczą priorytetowych kierunków nauki i do nich 
zalicza się rozwój energetyki odnawialnej. Istnieją oprócz 
tego pewne działania horyzontalne w kilku obszarach 
i one również związane są z energetyką odnawialną. 

To ilustruje wagę, jaką Unia Europejska przywiązuje do 
rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych. 

W Polsce od blisko 20 lat zajmujemy się energetyką 
odnawialną, jednakże postęp w tym zakresie jest nie-
wielki. Ostatnio dopiero ruszyły bardziej zintensyfi ko-
wane prace wsparte środkami UE. W Polsce istnieją 
trzy dokumenty, które wyznaczają rozwój odnawialnych 
źródeł energii. Pierwszy – Strategia Rozwoju Energetyki 
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Odnawialnej określa, że 7,5% energii elektrycznej powin-
niśmy w 2010 roku otrzymać z energii odnawialnej 
i 14% w 2020. Już teraz wiemy, że prawdopodobnie nie 
zdołamy osiągnąć tych wartości. Drugi dokument to 
Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, który 
obliguje zakup energii ze źródeł odnawialnych. To jest 
bardzo poważny problem, bowiem użytkownicy nie 
wykupują energii od jej producentów. Istnieje też doku-
ment trzeci – ustawa o biokomponentach, upoważniająca 
Radę Ministrów do corocznego określania ilości 
biokomponentów w paliwach silnikowych. 

Chciałbym scharakteryzować kilka przykładów odna-
wialnych źródeł energii  i perspektyw ich rozwoju 
w naszym kraju. Większe szanse rozwoju ma właściwie 
energetyka oparta na biomasie, jednakże biomasa ma 
wartość kaloryczną dwukrotnie mniejszą niż konwen-
cjonalne paliwa. Istnieje przy tym wymóg belowania 
i brykietowania jej przed użyciem. Biomasa może być 
spalana oddzielnie lub z paliwami konwencjonalnymi, 
może też służyć jako źródło do produkcji paliw płyn-
nych. Energetykę związaną z biomasą opieramy 
w Polsce na dwóch elementach: na słomie odpadowej 
produkowanej w ilości ponad 20 mln ton rocznie oraz 
na drewnie odpadowym – około 4 mln ton rocznie. Ener-
gia odnawialna jest rozproszona, a więc źródła pozy-
skiwania są rozproszone, wymagają pewnej infrastruk-
tury. Różnorodność postaci, jak już wspominałem, 
różnorodność wytwórców i odbiorców – stwarza wiele 
problemów. Działaniem promującym stosowanie biomasy 
musi być wdrażanie konwencji klimatycznej. Ta kon-
wencja wymaga ograniczenia produkcji CO2, a jak 
wiadomo rośliny podczas wzrostu pochłaniają CO2, 
później przy spalaniu oddają; można powiedzieć, że 
emisja jest zerowa. Istotne jest również i to, że spalanie 
biomasy nie powoduje wzrostu emisji netto. 

Jeżeli chodzi o energię wiatrów, to musimy sobie 
zdać sprawę, że Polska nie należy do krajów o dobrych 
warunkach wiatrowych. Jest mało takich rejonów (głów-
nie nadmorski i górski), gdzie wiatry przekraczają pręd-
kości 4 m/s. Dopiero przy tej prędkości włączają się 
szybkobieżne wiatraki produkujące energię elektryczną. 
Także tutaj nie widzimy zbyt dużych szans na rozwój, 
niemniej jednak prace w tym kierunku postępują. 
Staramy się adaptować różne rozwiązania i przede 
wszystkim korzystamy z takich atutów siłowni wiatro-
wych jak brak szkodliwych emisji, brak konieczności 
budowy linii przesyłowych do odbiorców.

Chciałbym wymienić kilka projektów wykorzystania 
energii odnawialnych w Polsce. Jednym z nich jest pro-
jekt Polskiej Akademii Nauk zbudowania centrum badaw-
czego w Jabłonnie. Wiąże się z tym nowa koncepcja 
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mikrosiłowni kogeneracyjnej. W moim przekonaniu jest 
ona bardzo interesująca i zmienia kierunek rozwoju ener-
getyki. Chciałbym wspomnieć również o takim projek-
cie zintegrowanym z Centrum Zaawansowanej Techno-
logii, który realizowany jest na Politechnice Gdańskiej. 
I tutaj przewiduje się wykorzystanie źródeł odnawial-
nych w postaci biomasy. Na Wybrzeżu rozwijana jest 
koncepcja wykorzystania morza jako źródła energii. 
Te projekty mają wielką szansę realizacji. 

W Jabłonnie ma powstać hotel, tak zwany zeroener-
getyczny, z całą otoczką informatyczną pozwalającą 
sterować energiami odwracalnymi i praktycznie samo-
wystarczalny energetycznie, w którym będą zaangażo-
wane wszystkie źródła energetyczne, między innymi 
i mikrosiłownia kogeneracyjna. Czym ona jest? To po 
prostu zastąpienie konwencjonalnego kotła do ogrzewa-
nia przez jednostkę, która gabarytowo niewiele się od 
niego różni, a posiada mikrosiłownię bazującą na obiegu 
Ranking – czynnika niskowrzącego i produkującą jako 
by-product (produkt uboczny) część energii elektrycznej. 
To jest siłownia kogeneracyjna, więc wykorzystuje ener-
gię prawie w 90%. To znaczy, że około 80% stanowi 
ciepło dostarczane podczas ogrzewania (podobnie jak 
piec konwencjonalny), a około 10% to energia elek-
tryczna. Na świecie prace idą właśnie w tym kierunku. 
My również mamy duże doświadczenie, które – jak sądzę 
– będziemy mogli wykorzystać. Na planszy mamy przy-
kład takiej właśnie mikrosiłowni, która zasila domek 
jednorodzinny. Dostarcza się gaz – może to być biogaz 
– i tylko niewiele energii uchodzi kominem, a wszystko 
wykorzystane jest jako ciepło i produkcja energii elek-
trycznej. Zatem producent jest jednocześnie użytkow-
nikiem. Całe urządzenie jest wielkości konwencjonalnej 
lodówki. 
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Biotechnologia szansą dla przemysłu 
farmaceutycznego

Prof. Wojciech Sadowski
prorektor 
Politechniki Gdańskiej

Jest mi milo, że mogę wystąpić w panelu prezentu-
jącym potencjał Pomorza oraz możliwości wykorzysta-
nia tego potencjału do tworzenia wizerunku nauki dla 
Polski. Od 2004 r. miałem zaszczyt koordynowania 
dużego przedsięwzięcia pod nazwą Regionalna Strategia 
Innowacji dla Województwa Pomorskiego. Taki doku-
ment został przygotowany i wdrożony w naszym woje-
wództwie w grudniu 2004 r. Jedną z głównych jego tez 
jest konsolidacja środowiska naukowego naszego regionu 
w celu doprowadzenia do integracji potencjału B+R, 
którego nie należy trwonić, ponieważ jest zbyt cenny 
dla naszej gospodarki. Wśród głównych przedsięwzięć 
tej strategii jest utworzenie Centrum Zaawansowanych 
Technologii „Pomorze” – inicjatywy łączącej uczelnie, 
instytuty naukowo-badawcze Trójmiasta ze środowi-
skiem gospodarczym w celu optymalnego wykorzysta-
nia potencjału naukowego, aktywizacji tak bardzo 
potrzebnego transferu wiedzy i nowych technologii do 
gospodarki. 

Potencjał Pomorza jest dość duży – w aglomeracji 
trójmiejskiej pracuje około 3,5 tys. naukowców. Źle 
byłoby, gdybyśmy tego nie wykorzystali i nie zintegro-
wali. Celem Centrum Zaawansowanych Technologii 
„Pomorze” jest zapewnienie stałego wdrażania wyników 
badań do gospodarki poprzez wytwarzanie nowych pro-
duktów, nowych usług – przede wszystkim dla rynku 
lokalnego, ale oczywiście nie chcielibyśmy się przy tej 
gospodarce globalnej ograniczać tylko do Pomorza. W 
ramach Centrum Zaawansowanych Technologii działa 
26 instytucji. Pragnę tutaj zwrócić uwagę, że zajęliśmy 
się koordynacją działalności naukowo-badawczo-wdro-
żeniowej regionu obejmując wszystkie uczelnie i insty-
tuty naukowo-badawcze. Włączyliśmy do Centrum rów-
nież fi rmy, które chcą wdrażać innowacje do swojej 
działalności. A ponieważ tylko takie fi rmy mogą się 
utrzymać na rynku, mamy wielu chętnych. Inicjatywa 
ta wspierana jest przez władze regionu, widzą one bowiem 
w naukowcach bardzo dużą siłę, którą należałoby wyko-
rzystać. Centrum ma bardzo wielu partnerów, a my nie 
chcemy trwonić naszego regionalnego potencjału. 

Na planszy znajduje się pięć modułów, czyli sekto-
rów badawczych skupiających w naszym regionie naj-
większy potencjał. Są to: Biotechnologia, Chemia Żyw-
ności i Leków; Technologie Informacyjne i Telekomu-
nikacyjne; Materiały Funkcjonalne i Nanotechnologie; 
Ochrona Środowiska – Ekotechnologie; Czyste Techno-
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logie Energetyczne. Koordynatorami modułów są jed-
nostki wiodące w naszym regionie w danym zakresie 
tematycznym. Koordynatorem całego przedsięwzięcia 
jest Politechnika Gdańska. W ramach Centrum Zaawan-
sowanych Technologii wyłoniono listę projektów moż-
liwych do szybkiego wdrażania i do komercjalizacji. We 
współpracy z władzami regionu chcemy wkomponować 
Centrum Zaawansowanych Technologii – jako główny 
element – do Pomorskiej Sieci Innowacyjności, która 
budowana jest w ramach Regionalnej Strategii Innowa-
cji dla Województwa Pomorskiego. Tworzymy taką bazę 
techniczno-laboratoryjną, która optymalnie zaangażo-
wałyby naukowców dla potrzeb gospodarki. Współpra-
cujemy również w tworzeniu Parku Naukowo-Techno-
logicznego „Trzy Lipy”, który znajduje się w bliskim 
sąsiedztwie czterech głównych animatorów Centrum 
Zaawansowanych Technologii. 

Jednym z głównych modułów naukowo-badawczych 
jest Biotechnologia, Chemia Żywności i Leków, a stra-
tegiczne hasło można sformułować jako: „Biotechnolo-
gia przyszłością przemysłu farmaceutycznego”. W to 
właśnie przedsięwzięcie zaangażowane są: Uniwersytet 
Gdański, Politechnika Gdańska, Akademia Medyczna, 
Akademia Morska, Morski Instytut Rybacki, poprzez 
około 50 zespołów naukowych, które działają w tych 
uczelniach. Tematyka prac realizowana w obrębie tego 
zagadnienia to nowe technologie farmaceutyczne, a w 
tym: opracowanie technologii nowych postaci leków; 
badania rozwojowe leków generycznych; ocena prawid-
łowości technologii farmaceutycznych; opracowanie, 
optymalizacja, walidacja metod analitycznych w aspek-
cie analizy jakości leków i inne, które widzimy na plan-
szy. Pracujemy nad nowymi technologiami farmaceu-
tycznymi, kilka z nich już uruchomiono w bardzo ścisłej 
współpracy z fi rmami przede wszystkim ulokowanymi 
w naszym regionie. Jako przykład podam jeden z waż-
nych kierunków technologicznych – opracowanie opty-
malnej formy leku na podstawie badań farmakokinetyki 
dwóch substancji leczniczych w złożonym preparacie o 
działaniu przeciwalergicznym – jest to projekt realizo-
wany we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi 
Polpharma S.A. Pracujemy też nad nowymi lekami. Tu 
jako przykład chciałbym wymienić nowe leki przeciw-
nowotworowe – pochodną imidaoakrydonu C-1311 oraz 
pochodną 4-metylo-1-nitroakrydyny C1748, nowe poli-
cykliczne analogi antrachinonu jako modulatory opor-
ności wielolekowej nowotworów. Warto podkreślić, że 
tematy te są jednocześnie inicjowane przez partnerów 
przemysłowych, co, jak sądzę, będzie potwierdzone przez 
dyrektora Polpharmy pana Kuźmierkiewicza. Inne kie-
runki badań, które realizujemy w tym module to przy-
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gotowywanie tak zwanych testów immunodiagnostycz-
nych. Pracujemy również nad testami do diagnostyki 
molekularnej i nad bioproduktami. Projekty te realizo-
wane są we współpracy z takimi fi rmami, jak DNA 
Gdańsk II, Pomorskie Centrum Technologii. Do wiodą-
cych dużych programów realizowanych w ramach tego 
modułu można zaliczyć dwa duże przedsięwzięcia (nazy-
wamy to roboczo laboratoriami zintegrowanymi) – Cen-
trum Nowych Leków i Technologii Farmaceutycznych 
oraz Centrum Diagnostyczne.
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Wojciech Kuźmierkiewicz
dyrektor ds. Polityki Przemysłowej 
ZF Polpharma S.A., prezes 
zarządu Fundacji na rzecz 
Wspierania Rozwoju Polskiej 
Farmacji i Medycyny

Chciałbym powiedzieć, dlaczego stawiamy na 
biotechnologię i jak zamierzamy realizować nasze cele. 
Na rynku farmaceutycznym wartość preparatów bio-
technologicznych wynosi 60 miliardów dolarów, z czego 
połowa przypada na Stany Zjednoczone. Ale tylko 6% 
nowych produktów na rynku farmaceutycznym to pro-
dukty biotechnologiczne. Sytuacja jednak zmienia się, 
skoro widzimy, że 40% badań klinicznych dzisiaj 
prowadzonych w trzeciej fazie (to jest w fazie poprze-
dzającej wprowadzenie leku na rynek) dotyczy produk-
tów biotechnologicznych. Unia Europejska uświadomiła 
sobie, iż została daleko za Stanami Zjednoczonymi 
w dziedzinie rozwoju farmacji, nowych leków i biotech-
nologii. Stąd zmiany, które nastąpiły w prawie farma-
ceutycznym, pozwalające przemysłowi farmaceutycz-
nemu Europy na rozwój w podobnych warunkach 
jak w Stanach Zjednoczonych. Niedawno wprowadzone 
dyrektywy UE (dzisiaj również istniejące w polskim 
prawie farmaceutycznym) spowodowały, że w tym 
roku w UE zarejestrowano już dwa biogeneryki 
hormonu wzrostu. 

Jakie są warunki konieczne do tego, by powstała na 
Pomorzu fi rma farmaceutyczna dysponująca oddziałem 
wytwarzającym produkty biotechnologiczne? 
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Przede wszystkim kadra. Dzięki uczelniom Gdańska 
(kierunek biotechnologii na Politechnice Gdańskiej, 
międzyuczelniany wydział biotechnologiczny) dyspo-
nujemy kadrą biotechnologów, dodam – sfrustrowanych 
biotechnologów. Mam na uwadze kadrę kończącą studia 
czyli absolwentów, którzy de facto nie mają pracy 
w swojej specjalności. Chcielibyśmy im pomóc. Oczy-
wiście, młody człowiek nie jest od razu przygotowany 
do pracy w przemyśle, ale my takich potrzebujemy. 
Dlatego myślimy o stażach dla nich w zagranicznych 
ośrodkach przemysłowych. Jest dla nas również bardzo 
ważne, by móc współpracować nie tylko z kadrą naukową 
uczelni Gdańska, ale także innych ośrodków naukowych 
w Polsce. Interesują nas dobre pomysły dotyczące 
produktów. Jakie narzędzia stosujemy do ich poszuki-
wania? Jednym z nich jest Fundacja na rzecz Wspierania 
Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, która działa od 
pięciu lat. Została powołana po to, by fi nansować prace 
nie tylko z zakresu biotechnologii (dopiero rozpisaliśmy 
konkurs na granty biotechnologiczne), ale w ogóle 
w farmacji i medycynie. Chcę powiedzieć też, że na 
36 grantów udzielonych przez Fundację, 31 to granty 
dotyczące nauk podstawowych. Współpracujemy 
z naukowcami-biotechnologami, posiadamy zespół dorad-
ców, głównie rekrutujących się z uczelni Pomorza. Dalej, 
wdrożenie i produkcja: projektujemy stopniowe pogłę-
bianie etapów procesu wytwórczego. 

Dysponujemy w Fundacji kadrą naukowców, którzy 
współpracują z nami w Radzie Naukowej Fundacji. 
Każda praca zgłaszana na konkurs jest oceniana tak, 
jak mniej więcej w dawnym KBN, przez dwóch nieza-
leżnych recenzentów. Wnioski z najwyższą oceną są 
fi nansowane przez Fundację. Środki na ten cel Polpharma 
przekazuje ze swojego budżetu – dotychczas 10 mln 
złotych. Obecnie trwa piąta edycja konkursu poświęcona 
biotechnologii. Świetnie rozumiemy, iż współpraca 
z nauką to nie tylko prestiż, ale także sukces ekono-
miczny. Chcę powiedzieć, że zrealizowaliśmy kilka tema-
tów, które już wdrożyliśmy przy udziale naukowców 
z Pomorza. Jeden z projektów, który prezentuję, dotyczył 
syntezy związku alendronianu sodu; wdrożyliśmy go 
wraz z zespołem profesora Rachonia z Politechniki Gdań-
skiej do produkcji pod nazwą Ostemax. Zresztą nie jest 
to jedyny projekt. Mamy nadzieję, że tych projektów 
będzie więcej. 
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Nauki rolnicze na rzecz rozwoju 
kraju (szanse rozwoju rolnictwa 
ekologicznego) 

Badania prowadzone przez rolnicze placówki 
akademii rolniczych, uniwersytetów, instytutów Polskiej 
Akademii Nauk i instytutów resortowych uwzględniają 
kierunki występujące w rolnictwie światowym, koncen-
trując się  na problemach rolnictwa krajowego. Dużą 
rolę odgrywają resortowe jednostki badawczo-rozwo-
jowe, które oprócz pracy naukowej prowadzą działalność 
wdrożeniową, przyczyniając się tym samym do uzyska-
nia postępu w produkcji rolniczej. Ilość środków prze-
znaczonych na badania od dłuższego czasu nie ulega 
zmianie – utrzymuje się na podobnym poziomie, a koszty 
badań stale rosną. Spowodowało to restrukturyzację 
jednostek, między innymi – zmniejszenie zatrudnienia. 
Zastosowanie wyników prac placówek badawczych 
wyraża się zwiększeniem plonów zbóż, roślin okopo-
wych, owoców, warzyw, zwiększoną mlecznością krów, 
lepszym umięśnieniem świń itp. Trudno tutaj omówić 
szczegółowo efekty, uzyskane na skutek wdrożenia badań 
z zakresu rolnictwa. Scharakteryzować je można na 
podstawie przychodów ze sprzedaży badań naukowych 
i prac rozwojowych w latach 2001-2005, a więc tych 
środków, które napłynęły do naszych jednostek w wyniku 
zastosowania wdrożeń w praktyce. 

Aby przybliżyć tematykę wdrożeniową, przedstawię 
kilka przykładów. Zasadniczym czynnikiem stanowią-
cym o jakości produkcji rolniczej jest dostęp producen-
tów do danych wpływających na efektywność w okre-
ślonym czasie. Nasze jednostki opracowały bazy, które 
są elementem unijnej sieci danych. Pozwala to na uzy-
skanie informacji na temat prawidłowego prowadzenia 
rachunkowości gospodarstwa rolnego oraz uzyskania 
zwiększonych dopłat z funduszy strukturalnych. Infor-
macje dotyczące prawidłowego prowadzenia gospodar-
stwa rolnego uwzględniają warunki produkcyjne; są 
również dostarczane między innymi z komputerowego 
systemu doradztwa. Jednym z ważnych zadań realizo-
wanych przez placówki naukowe – JBR-y – jest stwo-
rzenie nowych odmian roślin – nie tylko zbóż lub roślin 
okopowych, które z uwagi na zapotrzebowanie na nie, 
stanowią podstawę produkcji rolniczej. To dotyczy rów-
nież innych roślin, czego dowodem są bardzo ciekawe 
badania z tego zakresu. Przedmiotem znacznej części 

Prof. Marian Różycki
Instytut Zootechniki 
Kraków

badań są nowe maszyny i wdrożenie ich do produkcji. 
Istotne są badania z zakresu ochrony roślin przed 
chorobami, szkodnikami, chwastami. Technologie uprawy 
opracowane z wykorzystaniem wyników tych badań 
pozwalają na zwiększenie plonu i jego jakości. Z kolei 
ochrona zdrowia zwierząt to tylko fragment badań 
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z zakresu weterynarii. Dużo uwagi poświęca się bowiem 
pracom zapewniającym bezpieczeństwo żywności pocho-
dzenia zwierzęcego. Programy z tego zakresu dostoso-
wują krajową produkcję zwierzęcą do standardów Unii 
Europejskiej i umożliwiają Polsce dostęp do światowych 
rynków żywności. Podobnie jak w produkcji roślinnej, 
również w zwierzęcej istotna jest jej efektywność. 
Dlatego wdrożono kilka programów hodowlanych, które 
pozwalają na bardziej efektywną produkcję. Warto pod-
kreślić, że prowadzone są prace, które już we wczesnym 
stadium życia zwierząt, a nawet na poziomie zarodko-
wym, mają na celu przygotowanie optymalnej ich 
produkcji. Przykładem może być regulacja płci przed 
urodzeniem zwierzęcia na skutek stosowania nasienia 
seksowanego. Należy też wspomnieć o badaniach, które 
wykraczają poza ramy nauk rolniczych, zbliżając się do 
medycznych – o produkcji zwierząt transgenicznych, 
których narządy można byłoby wykorzystać do prze-
szczepu u ludzi. 

W ostatnim czasie przed placówkami naukowymi 
zajmującymi się problematyką rolną stanęło jeszcze jedno 
poważne zadanie – takie ukierunkowanie polityki 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, aby 
nie dopuścić do negatywnych zjawisk społecznych 
i przyrodniczych, które zaistniały w wysoko rozwinię-
tych krajach Unii Europejskiej. W konsekwencji, coraz 
częściej mówi się o potrzebie wspierania i promowania 
systemu produkcji przetwórstwa, dystrybucji oraz 
konsumpcji żywności, chroniącego środowisko przy-
rodnicze, efektywnego energetycznie i ekonomicznie, 
a także ograniczającego zużycie nieodnawialnych 
źródeł energii. 

Wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym 
w ostatnim okresie, szczególnie w krajach rozwiniętych 
gospodarczo, jest spowodowany nadprodukcją artyku-
łów żywnościowych. Konsekwencją nadprodukcji jest 
spadek ich cen i opłacalności produkcji, co prowadzi do 
ekonomicznej degradacji rejonów o gorszych warunkach 
siedliskowych, których efektywność produkcji jest 
niższa. Nasila się ujemne oddziaływanie intensywnego 
rolnictwa na środowisko przyrodnicze – zanieczyszcze-
nie wód gruntowych i powierzchniowych związkami 
azotu i fosforu, zmniejszenie się bioróżnorodności oraz 
niekorzystne zmiany w krajobrazie rolniczym, spadek 
żyzności gleb itp. Spada też zaufanie konsumentów 
do jakości surowców żywnościowych produkowanych 
intensywnymi metodami w następstwie zagrożenia BSE 
lub wprowadzenia organizmów modyfi kowanych gene-
tycznie. Powyższe czynniki zwiększyły społeczne 
zainteresowanie żywnością produkowaną metodami 
ekologicznymi, a ewolucja wspólnej polityki rolnej 
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Unii Europejskiej zawartej w dokumentach „Agenda 
2000” oraz „Wspólna polityka rolna i obszarów wiejskich 
na 2007 do 2013” zakłada konieczność synchronizacji 
celów ekonomicznych, ekologicznych i socjalnych 
w rozwoju wsi i rolnictwa. Wyrazem tego jest wprowa-
dzenie odpowiednich dotacji do rolnictwa ekologicznego. 
W 2000 roku powierzchnia gospodarstw ekologicznych 
na świecie wynosiła prawie 23 mln ha. Zasadniczy udział 
w tej powierzchni miały: Australia i Oceania – 10,5 mln 
ha oraz Argentyna – 3,2, to jest kraje, gdzie przy 
niewielkich nakładach przekształcono bardzo duże 
obszary użytkowanych ekstensywnie pastwisk w gospo-
darstwa ekologiczne. Jeśli chodzi o Unię Europejską, 
powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych przez 
gospodarstwa ekologiczne w latach 1993-2001 (ten okres 
właśnie jest dość ciekawy) zwiększyła się od około 
0,7 do 4,4 mln ha. W 2001 roku w całej Unii Europej-
skiej gospodarstwa ekologiczne wykorzystywały 
3,2% ogółu użytków rolnych. Należy jednak zaznaczyć, 
że w krajach o gorszych warunkach przyrodniczych 
(słabsze gleby, krótszy okres wegetacji, duży udział 
terenów górskich – w Austrii, Włoszech, Szwecji czy 
Finlandii) praktyczne znaczenie rolnictwa ekologicznego 
jest większe i gospodarstwa ekologiczne wykorzystują 
od 6 do 11% użytków rolnych. W krajach posiadających 
korzystne warunki siedliskowe do intensywnej produk-
cji rolniczej, takich jak Francja, Holandia, Niemcy, 
znaczenie gospodarstw ekologicznych jest mniejsze. 
Tam, gdzie są dobre warunki do produkcji, nie stosuje 
się rolnictwa ekologicznego ze względu na to, że dotych-
czasowa forma gospodarowania bardziej się opłaca. 
Wsparcie fi nansowe tego sposobu produkcji rolniczej 
ma szczególnie duże znaczenie dla rolników gospoda-
rujących w gorszych warunkach i uzyskujących niższą 
wartość produkcji. Gospodarstwa ekologiczne w Polsce 
rozwijają się w rejonach, gdzie są słabsze gleby. Panuje 
także dość powszechnie przeświadczenie, że rolnictwo 
ekologiczne to prymitywny sposób gospodarowania. 
Jest to opinia nieprawdziwa, ponieważ w produkcji 
ekologicznej uczestniczą duże gospodarstwa –  ponad-
dwudziestohektarowe. Liczba gospodarstw prowadzą-
cych u nas produkcję metodami ekologicznymi wzrasta. 
Zwiększa się liczba gospodarstw jak również zwiększa 
się obszar, który te gospodarstwa zajmują, wzrasta także 
liczba zakładów produkcyjnych przetwarzających 
żywność ekologiczną.

W wielu rejonach Polski warunki przyrodnicze 
do produkcji rolnej są zdecydowanie gorsze: duży udział 
gleb wytworzonych z piasków, krótszy okres wege-
tacji, mniejsza ilość opadów w porównaniu do krajów 
Europy Zachodniej. W tych warunkach powstawanie 
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gospodarstw ekologicznych stwarza możliwość wyko-
rzystania znacznego wsparcia fi nansowego Unii Euro-
pejskiej. Badania prowadzone w tym kierunku pozwolą 
na rozszerzenie się tych gospodarstw, tak by np. rejony 
takie jak rejon północno-wschodni, gdzie jeszcze wystę-
pują rozległe lasy i jeziora, stały się zielonym sercem 
Europy.
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Ochrona środowiska 
w zrównoważonym rozwoju

Doc. Jerzy Nawrocki
Państwowy Instytut Geologiczny
Warszawa

Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat działal-
ności instytutów resortowych Ministerstwa Środowiska 
oraz, niestety, o kłopotach, jakie spotkały te instytuty 
w bieżącym roku. 

Zrównoważony rozwój to ten, w którym następuje 
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych z zachowaniem równowagi przyrody oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 
Jest to zapis z ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 
roku. Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w 1987 
roku w raporcie dla ONZ przygotowanym przez premier 
Norwegii panią Burtland. Zostało ono rozwinięte pod-
czas „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 roku, 
gdzie zdefi niowano fi lary zrównoważonego rozwoju. 
Są nimi między innymi orientacja na przyszłe pokolenia 
oraz troska o środowisko. 

Na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju pracuje 
pięć instytutów resortowych Ministerstwa Środowiska. 
Są to: Państwowy Instytut Geologiczny – najstarszy 
instytut (1919 r.), pełniący ustawowo funkcję państwo-
wej służby geologicznej oraz państwowej służby hydro-
geologicznej; największy instytut – Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, pełniący funkcję państwowej 
służby hydrogeologo-meteorologicznej, a także służby 
technicznej kontroli zapór. Inne instytuty to: Instytut 
Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprze-
mysłowionych oraz Instytut Ochrony Środowiska. 
Zajmują się one głównie: pogłębianiem wiedzy i wpro-
wadzaniem innowacyjnych technologii środowiskowych 
do zarządzania środowiska; tworzeniem i weryfi kacją 
zintegrowanych systemów zarządzania jakością powie-
trza, jakością wód, jakością powierzchni ziemi w tym 
gleb; oceną wdrażania i wypełniania międzynarodowych 
zobowiązań Polski, wynikających z protokółów do kon-
wencji międzynarodowych dyrektyw unijnych, w tym 
dotyczących ochrony atmosfery i ochrony hydrosfery. 

Żeby właściwie zarządzać środowiskiem, potrzebna 
jest właściwa diagnoza stanu środowiska naturalnego. 
Diagnoza ta może być jednorazowa bądź permanentna, 
czyli oparta na monitoringu środowiska. Dane z moni-
toringu są niezwykle istotne przy ocenie wdrażania 
dyrektyw unijnych dotyczących ochrony środowiska, 
takich jak dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa. 
W dyrektywach tych i w rozporządzeniach do nich 

zawarte są normy, które Polska musi do określonego 
czasu spełnić pod rygorem kar fi nansowych. 

Środowisko zdewastowane powinno podlegać rewi-
talizacji. Stan środowiska obrazujemy najczęściej 
w postaci opracowań kartografi cznych, które są pod-
stawą planowania przestrzennego, realizowanego głów-
nie przez jednostki samorządowe. Państwowy Instytut 
Geologiczny wykonuje szczegółową geologiczną mapę 
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Polski, mapę hydrologiczną, hydrogeologiczną, hydro-
logiczno-gospodarczą Polski, geośrodowiskową Polski. 
W planach jest system informacji geologicznej integru-
jący wszystkie warstwy informacyjne dotyczące środo-
wiska, jak też budowy wgłębnej i budowy geologicznej 
naszego kraju. Przykładową warstwą informacyjną jest 
warstwa mówiąca o stanie geochemicznym naszych gleb, 
np. o zawartości ołowiu w glebach Polski. Inne warstwy 
są konsekwentnie opracowywane w ramach różnych 
projektów badawczych. Informacja, którą uzyskujemy 
w trakcie realizacji projektów kartografi cznych jest 
niezbędna m.in. dla wytyczania terenów o optymalnych 
warunkach dla lokalizacji składowisk odpadów. To jest 
jedno z ważniejszych zastosowań kartografi cznych. Infor-
macja ta wskazuje nam również, które składowiska 
negatywnie oddziaływują na środowisko i powinny być 
likwidowane, a miejsca po nich poddane procesowi 
rewitalizacji. 

Georóżnorodność polskich parków narodowych 
i krajobrazowych zobrazowana jest na mapach geolo-
giczno-turystycznych. W trakcie realizacji jest mapa 
geologiczno-turystyczna Suwalskiego Parku Krajobra-
zowego, która będzie zawierać kilka warstw – mapę 
powierzchni terenu i mapę geologiczną. Będzie także 
zawierać elementy infrastruktury turystycznej, stano-
wiska przyrody nieożywionej i ożywionej oraz sta-
nowiska archeologiczne. 

Parametrem niepożądanym w środowisku jest nad-
mierny hałas. Instytut Ochrony Środowiska zajmuje się 
pomiarem hałasu oraz projektowaniem osłon przeciw 
hałasowi, które według projektu Instytutu są umiesz-
czane przede wszystkim wzdłuż dróg o intensywnym 
ruchu. 

Działalność o charakterze permanentnym to mo-
nitoring. Instytut Badawczy Leśnictwa zajmuje się 
monitoringiem stanu lasu. Uszkodzenia według defolia-
cji w 1990 roku wynosiły 37,6%, w 2000 roku – 31,5%. 
Inny monitoring prowadzony przez ten Instytut dotyczy 
zagrożeń pożarowych. Jego pozytywne skutki są rów-
nież widoczne. W 1990 roku powierzchnia jednego pożaru 
wynosiła 1,42 ha, natomiast w 2005 roku – 0,31 ha. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prowadzi 
monitoring jakości środowiska, w tym jakości wód 
płynących i wód Bałtyku, pionowego rozkładu ozonu, 
skażeń radioaktywnych, chemicznego tła atmosfery, 
kwasowości opadów atmosferycznych. Państwowa Służba 
Hydrogeologiczna w ramach sieci monitoringu, który 
obejmuje około 800 punktów, prowadzi badania wód 
pitnych pierwszego poziomu wodonośnego na obszarze 
całego kraju, w tym na obszarach przygranicznych przy 
współpracy z partnerami zagranicznymi. Jak wiemy, 
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zlewnie rzek czy też jednolite obszary wód nie pokry-
wają się z granicami naszego kraju, dlatego niezbędna 
jest współpraca z sąsiadami. Zasadniczą rolę w ocenie 
stanu naszych wód podziemnych odgrywa sieć hydro-
geologicznych stacji badawczych pierwszego rzędu. 
Stacja tego typu funkcjonuje na przykład na obszarze 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Sidorówce. Kom-
pleksowy monitoring jest prowadzony przez Instytut 
Ochrony Środowiska w stacji „Puszcza Borecka” w pół-
nocno-wschodniej Polsce, na obszarze Mazur. Są tam 
monitorowane: zanieczyszczenie powietrza, chemizm 
opadów, wody powierzchniowe, struktura i dynamika 
szaty roślinnej, fauna bezkręgowa, epifi ty nadrzewne. 

Wyniki prac instytutów resortowych Ministerstwa 
Środowiska dostarczają informacji o stanie środowiska 
i pomagają w podejmowaniu decyzji o rewitalizacji tego 
środowiska. Szczególnym przykładem jest zaprojekto-
wana przez Instytut Ochrony Środowiska rekultywacja 
terenu górniczego Kopalni Siarki „Jezórko”. Formą 
rewitalizacji jest też krajowy program zwiększenia lesi-
stości kraju. Zakłada się wzrost lesistości kraju do 30% 
w 2020 roku i do 33% w 2050 roku. Obszarem, na któ-
rym prowadzi się działania rewitalizacyjne są nawet 
centra dużych miast, aglomeracji miejskich. Przykładem 
jest Olsztyn, gdzie prowadzono badania na terenie 
starej gazowni. Stwierdzono, że poziomy wodonośne są 
zanieczyszczone fenolami, cyjankami, co gorsza migrują 
w kierunku ujęć wód dla ludności a także w kierunku 
rzeki Łyny. Badania tego problemu podjęto w ostatnim 
momencie. Po dokładnej lokalizacji przemieszczeń 
planuje się wykonanie odwiertów hydrogeologicznych, 
które będą zbierać te zanieczyszczenia, tworząc rodzaj 
bariery.  

Instytuty resortowe Ministerstwa Środowiska są 
zaangażowane w kilka projektów międzynarodowych, 
zarówno w ramach 6. Programu Ramowego, jak również 
innych europejskich projektów dotyczących innowacyj-
nych technologii środowiskowych.

Chciałbym też powiedzieć o zagrożeniach dla funk-
cjonowania Państwowej Służby Geologicznej, Państwo-
wej Służby Hydrogeologicznej oraz Państwowej Służby 
Hydrogeologiczno-Meteorologicznej. Podstawowym 
źródłem ich fi nansowania jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w drugim 
rzędzie – budżet Ministerstwa Środowiska. W tym roku 
nastąpiło drastyczne ograniczenie środków na fi nanso-
wanie tych służb w planie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chciałbym 
też powiedzieć, że np. wydatki budżetowe na Państwową 
Służbę Geologiczną i Państwową Służbę Hydrogeolo-
giczną w przeliczeniu na jednego obywatela w 2006 
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roku wynosiły np. w Stanach Zjednoczonych 4 USD, 
w Wielkiej Brytanii 1,1 USD, a w Polsce w ubiegłym 
roku 0,16 USD. Niestety, w tym roku w Polsce zanosi 
się, że będzie to tylko 0,1 USD. 
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Fundusze strukturalne szansą 
dla rozwoju województw 
Polski wschodniej

Agnieszka Kapciak
Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, 
Departament Wdrażania 
Programów Rozwoju 
Regionalnego

W latach 2007-2013 na realizację polityki spójności 
w Polsce zostanie przeznaczonych blisko 60 mld euro. 
Polityka spójności są to takie działania, które mają 
wzmocnić konkurencyjność naszej gospodarki i przy-
bliżyć jej poziom do obowiązującego w innych państwach 
Unii Europejskiej. W ramach tej puli środków została 
wydzielona specjalna alokacja w celu szczególnego 
wsparcia rozwiązywania problemów, które dotykają 
województw Polski wschodniej. W każdym polskim 
regionie od roku 2007 będzie realizowany odrębny, 
regionalny program operacyjny, który ma na celu 
rozwiązywanie problemów danego, konkretnego woje-
wództwa. Jest to narzędzie realizacji strategii rozwoju 
regionu. Specjalna pula środków w ramach programu 
operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” przeznaczona 

zostanie na rozwiązywanie specyfi cznych problemów 
Polski wschodniej.

Wskaźnik PKB dla poszczególnych województw 
Polski pokazuje w sposób jednoznaczny, syntetyczny 
poziom rozwoju gospodarczego regionu czy województwa. 
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W sposób szczególny, niestety na niekorzyść, wyróżniają 
się województwa Polski wschodniej: warmińsko-mazur-
skie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. 
Wystarczy zwrócić uwagę, że poziom PKB w tych 
pięciu województwach stanowi 30% średniej Unii Euro-
pejskiej. Przepaść rozwojowa jest znaczna, niektórzy 
mówią, że są to problemy, które sięgają historycznie 
uwarunkowań sprzed wieków niemalże, dlatego naprawdę 
duże znaczenie będzie miało zrealizowanie specjalnego 
programu na rzecz Polski wschodniej. Wymagać to będzie 
pewnej mobilizacji i w samych województwach, i na 
poziomie krajowym, a na poziomie rządowym potrzebne 
będzie racjonalne, właściwe zaplanowanie działań 
i późniejsza realizacja.

Cel, który stawiamy sobie do zrealizowania w ramach 
programu, to stworzenie warunków do dynamicznego 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej. 
Chcemy go realizować poprzez trzy cele szczegółowe. 
Po pierwsze, chcemy zwiększyć atrakcyjność inwesty-
cyjną Polski wschodniej. Po drugie, przewiduje się wspar-
cie dla głównych „ośrodków wzrostu” w województwach 
Polski wschodniej (myślimy tutaj o pięciu miastach woje-
wódzkich). I trzecia sprawa, to powiązania komunika-
cyjne województw Polski wschodniej.

Cel związany z atrakcyjnością inwestycyjną Polski 
wschodniej zamierzamy realizować na kilka sposobów, 
przede wszystkim dofi nansowując infrastrukturę uczelni 
wyższych. Uczelnie są tymi jednostkami, które kształcą 
specjalistów przede wszystkim dla gospodarki. 
W związku z tym niezwykle istotny jest odpowiedni 
poziom infrastruktury w tych uczelniach. Równie ważna 
jest infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Szybki 
dostęp do informacji jest sprawą kluczową. Kolejną 
sprawą jest wspieranie innowacji, wspieranie wszystkich 
innych instytucji, które mogą kreować innowacje mające 
związki z biznesem i ten przepływ innowacji będą 
również zapewniały.

Wsparcie w ramach programu dla ośrodków miej-
skich obejmuje pięć miast wojewódzkich, które są naj-
silniejszymi ośrodkami na terenie Polski wschodniej. 
Zależy nam na wspieraniu funkcji metropolitalnych tych 
ośrodków, nawet, jeżeli one jeszcze metropoliami nie 
są. Ale takie funkcje, jak zapewnienie odpowiedniej 
jakości transportu publicznego, infrastruktury wysta-
wienniczej, centrów kongresowych, to są kwestie, które 
powinny być w każdym dużym ośrodku miejskim 
rozwiązane, jeżeli ma on spełniać swoje zadanie. 
Trzecią sprawą są połączenia komunikacyjne. 

W ramach programu zostanie wydatkowanych ponad 
2 mld euro. W tej kwocie blisko 900 mln euro pochodzi 
ze specjalnej puli, która na szczycie Rady Europejskiej 
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w grudniu ubiegłego roku została wydzielona na pięć 
województw, które mają PKB najniższe w całej Unii 
Europejskiej. Dodatkowo 1,3 mld euro z pozostałej puli 
środków przeznaczonej na politykę spójności będzie 
wydatkowane w ramach tego programu.

Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. 
Program „Rozwój Polski wschodniej” jest ważnym, ale 
nie jedynym instrumentem kierowanym w najbliższych 
latach do województw znajdujących się na wschodzie 
naszego kraju. Wspominałam już o regionalnych 
programach operacyjnych. W każdym województwie 
będzie realizowany taki program, odpowiadający na 
wyzwania zidentyfi kowanej strategii każdego wojewódz-
twa, również w województwach Polski wschodniej. 
Przykładowo, w programie „Infrastruktura i środowi-
sko”, w którym będą realizowane inwestycje związane 
z budową autostrad, kolei, lotnisk, duże inwestycje śro-
dowiskowe, priorytetowo potraktowano infrastrukturę 
drogową w Polsce wschodniej. W ramach tego priory-
tetu przewidziana jest modernizacja dróg Warszawa- 
Białystok oraz Warszawa-Lublin.

Konieczna jest odpowiednia koordynacja wszystkich 
działań, które są podejmowane przez różne instytucje 
na różnych szczeblach w tym samym czasie po to, aby 
uzyskać efekt synergii – maksymalny efekt przy wydat-
kowanych środkach. Zostanie wprowadzony specjalny 
instrument na poziomie centralnym, który pozwoli sko-
ordynować działania realizowane w ramach różnych 
programów operacyjnych. Ponadto przystąpiliśmy do 
sporządzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski wschodniej, która pozwoli nam ukierunkować 
ten rozwój w dłuższej perspektywie do roku 2020.

Pragnę zwrócić uwagę na kwestię projektów, które 
będą realizowane w ramach programu. Dobrze sformu-
łowana strategia i właściwie zaplanowany program 
to klucz do osiągania celów, jednak niewystarczający. 
Konieczne są odpowiednie projekty, które w praktyce 
pozwolą te cele osiągnąć. W związku z tym, przygoto-
wując się do realizacji programu, podjęliśmy działania 
polegające na identyfi kacji tych projektów, które będą 
miały największe znaczenie z punktu widzenia osiąga-
nia celów w perspektywie 2007-2013 roku. 
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Program badań zdrowej żywności

Prof. Danuta M. Goszczyńska
dyrektor Instytutu 
Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
w Skierniewicach

Żywność to rolnictwo – nie ma żadnego produktu 
spożywczego bez wyprodukowania surowca w rolni-
ctwie. Potencjał polskiego rolnictwa jest ogromny, ponie-
waż ponad 50% ogólnej powierzchni kraju to grunty 
użytkowane rolniczo. Na tych obszarach znajduje się 
aż 3,0 mln gospodarstw wiejskich. Wartość produkcji 
rolniczej jest wysoka i wynosi 66 mld zł. Rolnictwu 
towarzyszy przemysł spożywczy, który jest działem 
bardzo dynamicznym, obejmuje aż 24% udziału pro-
dukcji przemysłu ogółem i 20% wartości sprzedaży 
całego polskiego przemysłu. W przemyśle spożywczym 
działa 30 tys. zakładów przemysłowych i zatrudnionych 
jest ponad 400 tys. osób. Rolnictwo i przemysł spożyw-
czy zaliczają się do najważniejszych w Polsce dziedzin 
gospodarki, a polski rynek żywności ma wciąż duży 
potencjał wzrostu.

Wszystkim nam zależy, aby polska żywność była 
zdrowa. Niestety, występuje szereg kategorii zagrożeń 
bezpieczeństwa żywności. Pominę oczywiste uszkodze-
nia mechaniczne. Ale, na przykład, bardzo niebezpieczne 
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uszkodzenia mikrobiologiczne pochodzenia bakteryj-
nego, wirusy, grzyby i ich produkty przemiany materii, 
to wysoce kancerogenne mikotoksyny. Kolejnymi zagro-
żeniami są zagrożenia chemiczne np. za sprawą metali 
ciężkich takich jak: kadm, ołów, rtęć, arsen. Niebez-
pieczne są również pozostałości po nawozach sztucznych 
– azotyny, bardzo kancerogenne azotany, oraz po 
stosowaniu środków ochrony roślin z grupy pestycydów, 
a w rolnictwie mięsnym – po lekach weterynaryjnych. 
Kolejną kategorią zagrożeń są dodatki do żywności: 
barwniki, słodziki, regulatory kwasowości, konserwanty 
czy przyprawy smakowe oraz produkty niewłaściwej 
obróbki termicznej i spalania np. powstałe przy smaże-
niu frytek. Przy wysokim poziomie tłuszczów powstają 
niezwykle szkodliwe, kancerogenne dioksyny. Ostatnimi 
z kategorii zagrożeń są skażenia radioaktywne. Dlatego 
zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności produko-
wanej przez polski przemysł rolno-spożywczy jest warun-
kiem dostosowania do standardów Unii Europejskiej. 
Bezpieczeństwo żywności i środków żywienia zwierząt 
jest jednym z najważniejszych celów realizowanej wie-
losektorowo polityki ochrony konsumentów. Te sprawy 
reguluje prawo żywnościowe: rozporządzenie parlamentu 
europejskiego z dnia 28 stycznia 2002 roku i ustawa 
polska o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 
z dnia 11 maja 2001 roku. Na podstawie prawa żywnoś-
ciowego został utworzony system kontroli o akronimie 
RASFF. Jest to wspólnotowy system wczesnego ostrze-
gania o niebezpiecznych produktach żywnościowych 
i środkach żywienia zwierząt. Schemat organizacyjny 
tego systemu kontroli jest niesłychanie skomplikowany 
i zbiurokratyzowany, ale jest to najlepszy na świecie 
system kontroli zdrowej żywności. Jeżeli na szczeblu 
najniższym, czyli w laboratorium akredytowanym zosta-
nie wykryta jakaś nieprawidłowość, jakaś niebezpieczna 
substancja, laboratorium ma obowiązek w ciągu 
48 godzin poinformować najbliższą jednostkę. Powia-
towy, graniczny czy wojewódzki inspektor sanitarny 
lub lekarz weterynarii w ciągu 48 godzin ma 
obowiązek poinformować o zagrożeniu krajowy punkt 
kontaktowy, skąd informacja zostaje automatycznie, 
bezpośrednio przekazana do komisji europejskiej. Oprócz 
systemu kontroli istnieje w Polsce system jakości 
w rolnictwie, częściowo zajmują się tym instytuty 
naukowe, w tym także nasz Instytut Sadownictwa i Kwia-
ciarstwa. W krajowym systemie jakości znajduje się 
produkcja ekologiczna. Z uwagi na to, że prof. Różycki 
szeroko omówił ten temat, powiem tylko, że w produk-
cji ekologicznej jest absolutny zakaz stosowania wszel-
kich chemicznych środków ochrony roślin i nawozów 
sztucznych.
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Kolejnym systemem jakości jest integrowana 
produkcja, która dopuszcza stosowanie chemizacji 
w rolnictwie, występuje tutaj jednak absolutne zmini-
malizowanie i zracjonalizowanie stosowania środków 
ochrony roślin czy nawozów sztucznych. Następnym 
systemem jakości – już na europejskim poziomie – jest 
EurepGAP®. Jest to europejski system jakości w pro-
dukcji rolniczej, bardzo zbliżony do systemu integrowa-
nej produkcji, ale o znacznie rozszerzonych zasadach 
tzw. dobrej praktyki rolniczej.

I ostatnim systemem jakości w rolnictwie i w prze-
myśle spożywczym (tutaj jest już dołączony przemysł 
spożywczy) jest system o akronimie HACCP, który ozna-
cza analizę zagrożeń i krytycznych punktów, nadzoru-
jący proces produkcji i przetwarzania żywności.

Sprawność systemów kontroli żywności zależy jed-
nak od komórek podstawowych, czyli wysoko wyspe-
cjalizowanych laboratoriów akredytowanych. Dlatego 
istnieje konieczność rozbudowy w Polsce nowoczesnego 
zaplecza badawczo-laboratoryjnego, akredytowanego, 
na poziomie porównywalnym z zapleczem laboratoryj-
nym wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. 
Brak nowoczesnego systemu laboratoryjnego może dopro-
wadzić do ogromnych zagrożeń, np. niezidentyfi kowa-
nie szkodliwej czy trującej substancji jest zagrożeniem 
życia i zdrowia konsumentów, a także zagrożeniem dla 
handlu, powodującym załamanie niektórych branż oraz 
duże straty fi nansowe. Mogę podać przykład Wielkiej 
Brytanii, gdzie kryzys spowodowany rakotwórczym 
barwnikiem o nazwie Sudan wywołał straty w wyso-
kości 10 mln funtów. 

Nasz Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa jest 
bardzo dobrze przygotowany do nowych badań z zakresu 
bezpieczeństwa żywności. Mamy już pięć laboratoriów 
akredytowanych. Jesteśmy w tym roku w trakcie reali-
zacji bardzo dużej inwestycji, kompleksu laboratoryjno-
szklarniowego Centrum Zaawansowanych Technologii. 
Do badań bezpieczeństwa żywności uzyskaliśmy 
fundusze strukturalne w wysokości ponad 15 mln zł, 
które w 100% sfi nansują tę inwestycję. Nasz instytut 
jest także koordynatorem Centrum Zaawansowanych 
Technologii AgroTech, czyli jedynego centrum z zakresu 
rolnictwa w kraju. Należymy także do dwóch platform: 
Polskiej Platformy Żywnościowej i Europejskiej 
Platformy Technologicznej „Food for Life”. 
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Mikro- i nanotechnologie 
dla medycyny, transportu 
i informatyki 

Doc. Teodor Gotszalk
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki, 
Mikrosystemów i Fotoniki

Rozdział II | II Sesja | Badania naukowe na rzecz regionów | Nauka dla Polski
WROCŁAW MIASTEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Chciałem opowiedzieć o potencjalnych zastosowa-
niach mikro- i nanotechnologii w medycynie, transpor-
cie, informatyce. W Politechnice Wrocławskiej badania 
w zakresie mikro- i nanotechnologii prowadzone są na 
kilku wydziałach i na kilku płaszczyznach. Przypadł 
mi zaszczyt referowania tych zjawisk, stąd krótki opis 
naszej aktywności w tym zakresie. Czym jest nanotech-
nologia? Jest ona związana z wytwarzaniem, projekto-
waniem i zastosowaniem oraz pomiarem struktur, które 
przynajmniej w jednej osi są rzędu pojedynczych nano-
metrów. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się 
w tej chwili dziedzin nauki i techniki. Zaś nanotechno-
log naśladuje naturę i próbuje wytwory tej natury zasto-
sować w medycynie, transporcie czy informatyce. Warto 
sobie zdać sprawę z wymiaru problemu w skali świata, 
w którym się poruszamy. Spójrzmy na planszę. Z jednej 
strony mamy rysunek wytworów natury. Zacznijmy od 
pojedynczej mrówki wielkości około 1 mm. Dalej, mamy: 
pojedynczy włos ludzki, który momentami trudno zoba-
czyć, o średnicy około 100 mikrometrów; erytrocyty, 
przesuwające się w ogromnych ilościach w organizmie 
człowieka; mamy najmniejsze struktury rzędu pojedyn-
czych nanometrów, czyli po prostu struktury kodu DNA. 
Z drugiej strony tej prezentacji mamy to, co człowiekowi 
udało się wytworzyć w ciągu ostatnich dwóch tysięcy 
lat. Łepek pinezki – to 2-3 mm, ale też i układy MEM-
Sowe – rodzaje mikromaszyn, za pomocą których jeste-
śmy w stanie oglądać i badać nanostruktury, przesuwać 
je i mierzyć. Na samym dole widać taki przykład układu, 
w zasadzie układu scalonego, między nóżkami którego 
osadzone są sztandarowe wytwory nanotechnologii – 
nanorurki węglowe.

Nanometr jest jedną milionową częścią milimetra. 
Jest to świat fascynujący. Nasza fascynacja nim wynika 
z tego, że jest on zamknięty w skali pojedynczych mole-
kuł, pojedynczych atomów i jest światem doskonałym. 
Człowiek nie potrafi  zbudować, nie potrafi  stworzyć 
niczego, co posiadałoby lepsze właściwości mechaniczne, 
elektryczne, termiczne niż to, co da się zamknąć 
w poszczególnych kilkudziesięciu atomach, ewentualnie 
w poszczególnych molekułach. Jest to zatem świat 
nadzwyczaj doskonały. Zasadniczym problemem, 

z którym musimy sobie radzić jest to, że tak małe struk-
tury trudno wziąć do ręki. A naszym zamierzeniem jest 
budowa pewnych układów, systemów w sposób świa-
domy. W sposób świadomy chcemy ustawiać, modyfi -
kować, układać, mierzyć poszczególne molekuły. 
Do tego potrzebujemy również specjalnych narzędzi – 
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mikromaszyn. Niektóre mikromaszyny możemy wypo-
sażyć w sztuczną inteligencję, wtedy stają się one mikro-
systemami. Również tymi zagadnieniami w Politechnice 
Wrocławskiej się zajmujemy. 

Potencjalne zastosowania nanotechnologii przedsta-
wiam na kolejnej planszy, przy czym jest to przykład 
trochę nieoczekiwany, zwłaszcza, że wcześniej opowia-
dałem o molekułach i poszczególnych atomach, a tutaj 
pokazuję zdjęcie koparki stosowanej w budownictwie. 
Producent tego sprzętu fi rma Caterpillar Incorporated 
wskazała miejsca, gdzie nanotechnologia może być 
w ich produktach zastosowana w celu poprawienia właś-
ciwości i parametrów tych urządzeń. To są np. lżejsze 
materiały związane z ramionami poruszającymi czer-
pakiem. Czerpak można pokrywać materiałami o zwięk-
szonej twardości, można tworzyć samoczyszczące 
powierzchnie, które będą odporne na korozję. Tak 
naprawdę to już jest nanotechnologia, ponieważ o odpor-
ności na korozję, o właściwościach samoczyszczących, 
o twardości powierzchni czerpaka i poszczególnych jego 
elementów będą decydowały molekuły, które my musimy 
wybrać i zintegrować z tą wielką maszyną. Przykład 
bardziej „molekularny” jest pokazany na następnym 
zdjęciu. To jest obraz infekcji wirusem HIV. Widoczne 
są limfocyty T, z których wyrastają wirusy ułomności 
immunologicznej. Tak naprawdę skalą tego są pojedyn-
cze nanometry. Sądzę, że warto do tego nanoświata 
zajrzeć, zwłaszcza, że może w nim dziać się bardzo 
wiele zła.

Kolejne plansze pokazują już przykłady naszych prac, 
które są prowadzone na Politechnice Wrocławskiej we 
współpracy z innymi instytutami badawczymi w Polsce, 
ale również w ramach szerokiej współpracy międzyna-
rodowej. Tu budujemy pewne narzędzia (nanotools), 
za pomocą których jesteśmy w stanie ten nanoświat, ten 
nanoobiekt wziąć do ręki, przyjrzeć się jemu, zmierzyć, 
scharakteryzować, zmodyfi kować, w sposób celowy 
i istotny przedstawić. Na zdjęciach widoczne są struk-
tury różnego rodzaju mikrodźwigni krzemowych i poli-
merowych, za pomocą których badamy, szukamy, 
detekujemy – na przykład obecność poszczególnych 
wirusów. Staramy się tę detekcję prowadzić w sposób 
specyfi czny, selektywny. Widać też przykłady reaktorów 
mikrochemicznych, również konstruowanych i stoso-
wanych na naszej uczelni. Jest też zdjęcie tzw. leków 
kierowanych, które będą trafi ały tylko w te miejsca orga-
nizmu, które są chorobowo zmienione, gdzie powinny 
osiąść i tam uwolnić swój środek leczniczy. To jest nano-
technologia, to są nanonarzędzia.

Kształceniem w zakresie mikro- i nanotechnologii 
zajmują się na Politechnice Wrocławskiej co najmniej 
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cztery wydziały. Wydział Elektroniki, Mikrosystemów 
i Fotoniki już w swojej nazwie ma mikrosystem, czyli 
taką inteligentną maszynę, za pomocą której tymi obiek-
tami jesteśmy w stanie manipulować. Wydział prowadzi 
swoje prace w ścisłej współpracy z Wydziałem Che-
micznym, Wydziałem Podstawowych Problemów 
Techniki i Wydziałem Mechanicznym. Od roku 1998 
działa Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nano-
technologii, zorganizowane i kierowane przez pierwsze 
lata przez prof. Tadeusza Lutego, a obecnie przez 
prof. Jana Misiewicza. To jest samoorganizująca się sieć 
różnych laboratoriów na Politechnice, które zajmują się 
tymi zagadnieniami. Obszar naszych zainteresowań, 
naszej aktywności jest nadzwyczaj szeroki i stąd koniecz-
ność pewnego sieciowania tych grup i nawiązywania 
współpracy. Dzięki wsparciu takiego centrum oraz dzięki 
tej strukturze udało się nam zrealizować co najmniej 
kilkadziesiąt projektów Komitetu Badań Naukowych, 
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. W trakcie reali-
zacji są projekty Unii Europejskiej. Przykład współpracy, 
takiego wielokąta współpracy, jest pokazany na planszy. 
Z lewej strony znajdują się wytwory Laboratorium nano-
technologii i struktur półprzewodnikowych kierowanego 
przez dr. Tłaczałę. W tych pomieszczeniach – pomiesz-
czeniach czystych, wytwarzane są różnego rodzaju struk-
tury optoelektroniczne, w które organicznie muszą być 
wbudowane elementy o nanometrowych wymiarach. 
Zrozumienie tej problematyki wymaga ścisłej współ-
pracy z Instytutem Fizyki Politechniki Wrocławskiej, 
bowiem tutaj potrzebna jest interpretacja fi zyczna tych 
zjawisk. Zadaniem mojego Laboratorium mikroskopii 
bliskich oddziaływań, nanostruktur i nanomiernictwa 
jest ocena i wizualizacja właściwości mikro- i nano-
świata przy pomocy naszych metod i technik. 

Podsumowanie jest nieco frustrujące, pokazuje 
bowiem, jaka jest skala fi nansowania tego typu aktyw-
ności w świecie. Wykresy przeniesione ze strony Ame-
rykańskiej Narodowej Inicjatywy Nanotechnologicznej 
pokazują, że w 2005 roku na zagadnienia mikro- i nano-
inżynierii kierowano około miliarda euro w każdym 
z ośrodków nanotechnologicznych w Ameryce, Japonii, 
Europie. W Polsce brak jest danych na ten temat. Warto 
również zwrócić uwagę na diagram fi nansowania tego 
typu inicjatyw. W zasadzie wszystko zaczyna się 
od konsorcjów akademickich łączonych, jak sądzę, 
z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Tu – dzięki 
wsparciu państwa i Unii Europejskiej – powstają pewne 
patenty, know-how, które przechodzą do małych przed-
siębiorstw, potem do dużych korporacji i tam dopiero 
znajdują swoje wsparcie. My, wydaje się, jesteśmy wciąż 
w polu zaznaczonym czerwonym prostokątem.
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Reasumując, posłużę się pewną anegdotą o Michaelu 
Faraday’u. Michael Faraday pracował w XIX wieku 
m.in. nad zagadnieniami indukcji elektromagnetycznej. 
Jedno równanie Maxwella, mówiące że siła elektromo-
toryczna to jest – dψ/dt, z grubsza rzecz biorąc jest pod-
stawą działania całej elektrowni. Anegdota jest nastę-
pująca. Pod koniec XIX wieku uczony ten przeżył wizytę 
decydentów, polityków w swoim laboratorium. No i tak 
jak to w życiu bywa (domyślam się, że to laboratorium 
było jak zwykle zakurzone i zabałaganione), polityk, 
prawdopodobnie premier Wielkiej Brytanii, był nieco 
znudzony i zniecierpliwiony. Faraday machał zwojnicą 
i magnesem, demonstrując powstanie siły elektromoto-
rycznej. I w końcu premier zapytał: „A co ja z tego będę 
mieć, że państwa tak bardzo wspieram?”. Faraday odpo-
wiedział myślą, którą pozwolę sobie sparafrazować: jeżeli 
państwo nas wesprą, to państwo wszystko to kiedyś 
opodatkują. 

Nowe technologie ważnym 
elementem rozwoju miasta

Prof. Mirosław Miller
Politechnika Wrocławska
Dolnośląskie Centrum 
Zawansowanych Technologii

W mojej prezentacji nawiążę do roli, jaką odgrywa 
nauka oraz nowe technologie w rozwoju miasta i regionu. 
Dolny Śląsk ze swoim potencjałem gospodarczym, 
badawczym, edukacyjnym, ze swoim korzystnym – 
zwłaszcza w dobie integracji europejskiej – położeniem 
geografi cznym, należy niewątpliwie do ścisłej czołówki 
regionów Polski o największym potencjale rozwojowym. 
W naszym regionie uchwaliliśmy w roku 2005 najważ-
niejsze dokumenty, które zdefi niowały jego priorytety 
rozwojowe, jak również te obszary, w których należy 
się doszukiwać potencjalnych przewag konkurencyjnych 
Dolnego Śląska. Te dokumenty to – Dolnośląska Stra-
tegia Innowacji i Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego. Obecnie trwają konsultacje Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
We wszystkich tych dokumentach, w obszarze gospo-
darczym zdefi niowano jako cel nadrzędny budowę 
w latach 2007-2013 Gospodarki Opartej na Wiedzy. 

Pod tym terminem rozumiemy w naszym regionie: moż-
liwie ścisłą integrację potencjału badawczo-rozwojowego; 
włączenie tego potencjału do regionalnych procesów 
rozwojowych oraz udział w europejskiej przestrzeni 
badawczej, co w rezultacie wpłynie na większe party-
cypowanie naszych grup badawczych w programach 
europejskich. Wszystkie te procesy mają się odbywać 
w ramach struktury, którą nazywamy dolnośląskim 
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klastrem wiedzy, o którym powiem nieco więcej 
w dalszej części prezentacji. 

Gospodarka oparta na wiedzy w naszym rozumieniu 
wymaga wsparcia pięciu fi larów, tj. edukacji, nauki 
i badań, przedsiębiorczości, sektora fi nansów oraz orga-
nów samorządu. Jeśli chodzi o rozwój innowacyjnej 
gospodarki, niezbędna jest ponadto obecność nowoczes-
nego przemysłu. Tutaj Dolny Śląsk również znajduje się 
w dobrej sytuacji, od lat bowiem swoim potencjałem 
przyciągamy kapitał zagraniczny, który przede wszyst-
kim inwestuje w zaawansowane technologie. Kolejną 
silną stroną naszego województwa są badania i eduka-
cja: 25 szkół wyższych, w tym 11 uniwersytetów, 2 insty-
tuty Polskiej Akademii Nauk, ok. 140 tys. studentów 
i ponad 8 tys. wykwalifi kowanej kadry naukowej. Kolejne 
elementy dolnośląskiego klastra wiedzy to parki tech-
nologiczne, inkubatory technologiczne (ostatni otwo-
rzyliśmy kilka dni temu, 9 maja br.), Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Wrocławskiej, Park Przemy-
słowy i kilka innych. Wszystkie one mają wspólną cechę: 
działając w obszarze rozwoju i transferu technologii, 
wywodzą się z uczelni, ze środowiska akademickiego. 
To właśnie te instytucje tworzą dzisiejszy dolnośląski 
klaster wiedzy.

Ostatnie inicjatywy, które poszerzają potencjał kla-
stra również wywodzą się ze środowiska akademickiego. 
Są to: Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych 
(DCSR) – instytucja, która prowadzi przede wszystkim 
projekty w zakresie prognozowania rozwoju i foresight’u 
technologicznego oraz Dolnośląskie Centrum Zaawan-
sowanych Technologii (DCZT). Podobnie jak wszystkie 
działające w Polsce CZT, tak i DCZT stanowi otwarte 
konsorcjum uczelni, instytutów badawczych oraz inno-
wacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych. W tej chwili 
konsorcjum liczy ponad 30 podmiotów.

Priorytety programowe DCZT wynikają wprost 
z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji i można je ująć 
w cztery grupy tematyczne: nowe materiały (to, o czym 
mieliśmy przed chwilą możliwość wysłuchać w trakcie 
wykładu doc. Gotszalka również mieści się w tym bloku 
tematycznym), technologie informacyjne, energie odna-
wialne oraz szeroko pojęte technologie biomedyczne.

Uważamy, że jest kilka elementów, niezbędnych do 
tego, aby wdrażać w życie naszą strategię. Tworzymy 
regionalne programy rozwoju branż, przygotowujemy 
koncepcję środowiskowej infrastruktury badawczej, która 
będzie służyła realizacji projektów, organizujemy sieci 
naukowo-gospodarcze, wspieramy przedsiębiorczość 
akademicką oraz wspieramy zakładanie nowych fi rm 
na styku uczelnia – przedsiębiorstwo (są one ulokowane 
na ogół w parkach technologicznych). W tej chwili pro-
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wadzimy trzy projekty dotyczące zakładania regional-
nych sieci naukowo-gospodarczych w obszarach: 
„e-Zdrowie”, „Biotechnologia i biomedycyna” oraz „Ener-
gie alternatywne i odnawialne”. Organizację sieci fi nan-
sujemy ze środków europejskich, które zostały nam 
przyznane w ramach regionalnego funduszu ZPORR. 

Wizja klastra wiedzy w naszym województwie 
zawiera jeszcze dwa bardzo istotne elementy. Jednym 
z nich jest Europejski Instytut Technologiczny z siedzibą 
we Wrocławiu, inicjatywa sprzed roku, o której zapewne 
państwo słyszeli. Drugim zaś jest planowane zintegro-
wane centrum naukowo-badawcze DCZT w naszym 
regionie. Właśnie to centrum stworzyłoby możliwość 
zupełnie innej niż dotąd realizacji zadań, w szczegól-
ności tych wymagających aparatury badawczej o naj-
wyższych standardach. Aktualnie tworzymy koncepcję 
takiego centrum. Zgodnie z naszym programem badaw-
czym i priorytetami Dolnego Śląska składałoby się ono 
z 5 elementów, a mianowicie: Centrum Biomedyczne, 
Centrum Inżynierii Materiałowej, Centrum Energetyki 
Odnawialnej, Laboratorium Inteligentnych Systemów 
Teleinformatycznych oraz Centrum Architektury i Gospo-
darki Przestrzennej. W naszych ocenach pierwszy etap 
realizacji takiej inwestycji pochłonąłby około 150 mln 
euro. W ramach tej kwoty zrealizowana zostałaby 
zarówno rozbudowa starego kampusu przy Placu Grun-
waldzkim w naszym mieście, jak również budowa 
nowego kampusu na Niskich Łąkach. Te tereny zostały 
nam już przez władze miasta obiecane.

Zgodnie z tym co pan profesor Kurzydłowski powie-
dział w swoim pierwszym wystąpieniu, Dolnośląskie 
CZT z jego infrastrukturą naukowo-badawczą byłoby 
fragmentem większej całości, a mianowicie organizo-
wanego obecnie Narodowego Centrum Badawczo-Roz-
wojowego. Uważamy, że gdyby udało się nam stworzyć 
w najbliższych latach sieć 7-8 takich centrów badaw-
czych w największych ośrodkach akademickich Polski, 
stanowiłoby to jakościowy, nie do przecenienia skok 
jeśli chodzi o możliwości krajowego zaplecza nauko-
wego, włączenia się do programów europejskich, do 
programów regionalnych, do współpracy z gospodarką. 
Takie centra zwiększyłyby istotnie atrakcyjność polskich 
środowisk akademickich w stosunku do podmiotów 
gospodarczych, dlatego że moglibyśmy świadczyć 
o wiele lepsze jakościowo „naukowe” usługi na rzecz 
gospodarki. A przecież chodzi nam właśnie o to, żeby 
te podmioty przyczyniły się już wkrótce współfi nanso-
waniem projektów technologicznych do szybkiego roz-
woju polskiej nauki oraz do wzrostu innowacyjności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw włączających się 
aktywnie w działania klastra wiedzy.
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ŁÓDŹ – CENTRUM BIOTECHNOLOGII

Łódzkie Centrum Badań 
i Zaawansowanych Technologii 
– niezbędny element rozwoju 
regionu łódzkiego

Prof. Stanisław Bielecki
Prorektor 
do spraw Nauki i Rozwoju 
Politechniki Łódzkiej

Chciałbym przedstawić, co nauka robi dla Łodzi, 
a przez to dla Polski, choć dążymy także do jej 
większego umiędzynarodowienia. Pragnę opowiedzieć 
o tym regionie, inicjatywach samoorganizacji nauki 
w Łodzi oraz zaprezentować Łódzkie Centrum Badań 
i Zaawansowanych Technologii, które, mam nadzieję, 
wkrótce powstanie.

Łódzkie Centrum Bio-Tech, jak je wstępnie nazwa-
liśmy, było oryginalnym pomysłem środowiska nauko-
wego Łodzi. Zdajemy sobie sprawę, że jest to przedsię-
wzięcie strategiczne dla Łodzi, jak również dla regionu, 
które poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć 
nauki i technologii zmieni oblicze naszego miasta. 
Zapewne wszyscy pamiętają fi lm „Ziemia Obiecana”. 
Na planszy widać kilka łódzkich obiektów związanych 
z tamtym okresem. Niektóre z nich to efekt pracy 
jednego człowieka, który startując od zera, dorobił 
się dużego majątku, zatrudniał wielu ludzi i wprowadzał 
zupełnie nowe technologie. Czy można ten proces 
powtórzyć?  Nie wiem. Chcemy do tego dążyć.

Województwo łódzkie zajmuje obszar o powierzchni 
18 219 km2, usytuowany w centrum Polski, na skrzyżo-
waniu głównych tras komunikacyjnych. Region łódzki 
pod względem liczby ludności znajduje się na szóstym 
miejscu wśród polskich województw. Zaliczany jest do 
najważniejszych ośrodków produkcji urządzeń gospo-
darstwa domowego, a fi rmy z tej branży tworzą jeden 
z największych klastrów AGD w Europie. Region łódzki 
jest też silnym ośrodkiem farmaceutycznym, ceramicz-
nym, energetycznym, tekstylnym, elektromaszynowym. 
Korzystne położenie sprzyja rozwojowi usług logistycz-
nych, spedycyjnych i składowych. Miejmy nadzieję, 
że budowane w regionie autostrady w efekcie będą miały 
najwyższy standard.

Obserwujemy pewien postęp w zakresie inwestycji 
zagranicznych. Czerwone kolumny na wykresie wska-
zują, jak rośnie liczba inwestycji w regionie. W podziale 
na branże jest to ciągle ponad 47% dla handlu i usług, 
ale na przemysł przypada już 42%. Niektóre fi rmy, takie 
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jak Bosch, Merloni, Amcor, uznały nasz region za właś-
ciwe dla siebie miejsce; mają siedziby (headquarters) 
w Łodzi i pracują na rzecz naszej gospodarki. Jednakże 
trzeba mieć na uwadze, że są one obecne w Łodzi głów-
nie dlatego, że wykazujemy potencjał dla wprowadzania 
inwestycji technologicznych: jesteśmy społeczeństwem 
stosunkowo dobrze wykształconym i mamy niskie koszty 
pracy. Obawiam się jednak, że gdy osiągniemy wyższy 
poziom ekonomiczny, fi rmy te mogą się przenieść do 
innych regionów, gdzie warunki ekonomiczne będą dla 
nich korzystniejsze. Dlatego też zdecydowaliśmy, że 
trzeba koniecznie inwestować w nowe technologie: wyso-
kie, czyste, innowacyjne, konkurencyjne i dążyć do zbu-
dowania regionu opartego na wiedzy.

Co zatem dotychczas zrobiliśmy? Istnieje już klaster 
łódzki, powołany w celu zwiększenia potencjału rozwo-
jowego Łodzi poprzez zaangażowanie wszystkich „akto-
rów”, którzy liczą się na łódzkiej scenie – od przemysłu 
do nauki (władz samorządowych w województwie, przed-
stawicieli lokalnych ośrodków naukowo-badawczych, 
przedstawicieli szkół wyższych, jak również regional-
nego świata biznesu). Istnieją takie programy jak: Regio-
nalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego 
LORIS i LORIS PLUS, które wytyczają kierunki dzia-
łania w oparciu o potencjał innowacyjny regionu. Na 
terenie Łodzi i regionu działają już organizacje nakie-
rowane na postęp naukowo-techniczny i wdrożeniowy 
oraz inwestycje o wysokim poziomie technologicznym. 
Są to na przykład: Centrum Zaawansowanych Techno-
logii BioTechMed, Centrum Zaawansowanych Techno-
logii Pro Humano Tex, Centrum Zaawansowanych Tech-
nologii AgroTech (z siedzibą w Skierniewicach). W regio-
nie łódzkim funkcjonują także liczne Centra 
Doskonałości, zarówno te, którym status został przy-
znany przez Unię Europejską, jak i te, którym status 
został przyznany przez resort nauki. Należą do nich: 
Akcelerator Technologii, Fundacja Rozwoju Przedsię-
biorczości i Fundacja Inkubator, Parki Technologiczne 
w Bełchatowie i w Łodzi, Międzynarodowe Targi Łódz-
kie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

W moim przekonaniu wizerunek Łodzi ulega korzyst-
nej zmianie. Agencja Standard & Poor’s Rating Services 
zmieniła prognozę dla Miasta Łodzi ze stabilnej na pozy-
tywną. Oznacza to, że poprawiają się wskaźniki fi nan-
sowe, będące istotną informacją dla emitenta długoter-
minowych obligacji. W środowisku łódzkim Centrum 
Bio-Tech nazwano Bio-Tech City. Na planszy widać, że 
wszyscy wspomniani „aktorzy” ulokowali się na połu-
dniu Łodzi: od Pabianic przy szybkiej drodze S14, gdzie 
znajduje się Polfa i Philips, poprzez miejscowości 
w pobliżu Łodzi, lotnisko Lublinek do Uniwersytetu 
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Medycznego i szwajcarskiej fi rmy w Strykowie. Na tym 
obszarze można byłoby ustanowić nową, wybiegającą 
poza misję dotychczasowych działań, instytucję. Czy 
jesteśmy w stanie to robić? W Łodzi znajduje się ponad 
20 uczelni, w tym 6 państwowych, laboratoria, placówki 
PAN, JBR-y. Mamy dobrze wykształconą, młodą kadrę, 
obecnie poszukującą pracy w większości poza Łodzią, 
co jest bolączką nie tylko naszego ośrodka. 

Chciałbym obecnie przedstawić wspomniane uprzed-
nio Centra Zaawansowanych Technologii.

Centrum Pro Humano Tex, związane z Politechniką 
Łódzką, w swojej działalności opiera się głównie na nowych 
materiałach, zajmuje się tekstroniką, nanotechnologią, 
naturalnymi polimerami biodegradowalnymi i oczywiście 
– ekologią oraz utylizacją odpadów. Na planszy – jedno 
z osiągnięć Centrum – pierwsze materiały opatrunkowe 
wykonane z nanowłókien dibutyrylochityny. 

W Centrum Zaawansowanych Technologii Bio-
TechMed działa znany ośrodek Polskiej Akademii Nauk 
– Centrum Badań Molekularnych i Makromolekular-
nych. Jedno z jego osiągnięć to nowy lek przeciwnowo-
tworowy produkowany w Łodzi, w fi rmie założonej 
przez profesorów. Firma IFOTAM wytwarza ifosfamid 
na potrzeby krajowe oraz na eksport. W roku 2005 sprze-
dano 460 kg ifosfamidu, w tym ponad 95% na eksport, 
głównie do USA. W Polsce ifosfamid jest konfekcjono-
wany w Instytucie Farmaceutycznym i rozprowadzany 
pod nazwą handlową MACDAFEN. Mamy tu do czy-
nienia z przedsiębiorczością akademicką. Wyznajemy 
zasadę, że najlepszym transferem technologii jest zało-
żenie fi rmy przez profesora – jeżeli fi rma nie zbankru-
tuje, oznacza to, że jest dobra. Na kolejnej planszy Cen-
trum Zaawansowanych Technologii BioTechMed pre-
zentuje nowy aparat oparty o genetycznie zmodyfi kowane 
komórki: Fluoryzujący Cell Chip (FCC). Aparat ten, 
wykrywając substancje o potencjalnym działaniu na 
układ odpornościowy, pomaga określić, czy dana sub-
stancja (potencjalny lek) wywołuje efekt kliniczny. Cha-
rakterystyczny dla danej substancji profi l ekspresji cyto-
kin generowany jest poprzez zautomatyzowany pomiar 
fl uorescencji. Szkoda tylko, że tym nowym aparatem 
opracowanym w Centrum Zaawansowanych Technolo-
gii BioTechMed interesują się fi rmy ze Szwecji, a nie 
z Polski. 

Centrum Zaawansowanych Technologii AgroTech 
z siedzibą w Skierniewicach jest ukierunkowane na: 
biologię molekularną i biotechnologię; poznanie geno-
miki wielu roślin (w tym wielu warzyw); zachowanie 
bioróżnorodności; inżynierię – hodowlę twórczą (nowe 
odmiany jabłek, truskawek, śliwek, itd.) oraz inżynierię 
ogrodniczą i technologie uprawy.
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Wymienione trzy centra zaawansowanych techno-
logii, gromadzące przedstawicieli Uniwersytetu Łódz-
kiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego 
zdecydowały się połączyć w jeden ośrodek. Na tym eta-
pie został on nazwany Centrum Bio-Tech. Ostatnio połą-
czyliśmy się w Łódzkie Centrum Badań i Zaawansowa-
nych Technologii. Stwierdziliśmy, że potencjał tych trzech 
centrów zaawansowanych technologii może być znacz-
nie potężniejszy. 

Wyznaczyliśmy strategiczne kierunki działań Łódz-
kiego Centrum Badań i Zawansowanych Technologii. 
Są to: • poprawa jakości życia społeczeństwa (co jest 
związane z programem krajowym): rozwój infrastruk-
tury społecznej, nowe technologie medyczne i ich 
powszechna dostępność, zdrowa żywność, biotechnolo-
gie, nowe materiały i produkty nanotechnologii, mikro- 
i nanoelektronika; • nowe technologie energetyczne: 
technologie wykorzystujące trudnodostępne kopaliny, 
technologie przetwórstwa węgla brunatnego, technolo-
gie oparte na wykorzystaniu wodoru, energooszczędne 
technologie dla przemysłu, źródła odnawialne, biorafi -
nerie; • nowe technologie informatyczne – informatyka 
w zastosowaniach dla: nauki, służby zdrowia, teletrans-
misji, ekonomii, bankowości, zarządzania. W pierwszym 
etapie planowane są: koszty inwestycji (200 mln euro) 
oraz dwa kampusy – w Łodzi i w Skierniewicach. Zamie-
rzamy rozwijać: 
- inżynierię biomedyczną (biomateriały, technologie 
informatyczne i elektronikę w medycynie, aparaturę 
badawczą i diagnostyczną, diagnostykę i terapię nowo-
tworów, telemedycynę); 
- biotechnologię przemysłową (chemię i biotechnologię 
farmaceutyczną, technologie żywności funkcjonalnej, 
biokatalizę i biokonwersję, biopaliwa, biosanitację i bio-
remediację); 
- inżynierię molekularną (genomikę i proteomikę, bada-
nia strukturalne i skrining biomolekuł, badania oddzia-
ływań biomolekuł z biomateriałami, nowe metody i tech-
nologie produkcji roślinnej); 
- agrotechnologię (biotechnologię roślin, fi topatologię 
i ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami, nowe 
metody i technologie produkcji roślinnej, rozwój obsza-
rów wiejskich, ekonomikę i marketing); 
- inżynierię materiałową (naturalne i syntetyczne mate-
riały polimerowe o właściwościach  interaktywnych; 
tekstronikę);
- ekoenergetykę (ekologiczne przetwarzanie węgla bru-
natnego; energetykę geotermalną nowej generacji; wytwa-
rzanie wodoru z wykorzystaniem surowców odnawial-
nych; wysokosprawne baterie fotowoltaiczne dla warun-
ków polskich; biopaliwa – badania spalania biopaliw; 
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doskonalenie maszyn energetycznych),
jak również nowe technologie w wielu obszarach.
 Warto podkreślić, że Centrum AgroTech ukierunko-
wane jest nie tylko na biotechnologię roślin, ale 
również na rozwój obszarów wiejskich i ekoenergetykę. 
Ze względu na bliskość Bełchatowa chcemy się oprzeć 
na przerobie węgla brunatnego różnymi technologiami. 
Mamy certyfi kowane laboratoria badawcze: Centrum 
Testowania Substancji Chemicznych i Materiałów 
Biomedycznych CHEMBIOTEST, Centrum Badania 
Preparatów Probiotycznych i Żywności Probiotycznej 
PROBIOTEST oraz Centrum Diagnostyki Molekularnej 
MOLMED. W Łodzi znajdują się koordynatorzy dwóch 
polskich platform technologicznych obejmujących 
biotechnologię, przemysł tekstylny, zrównoważoną 
chemię. Należymy także do europejskich platform tech-
nologicznych. Wielu przedstawicieli Łódzkiego Centrum 
Badań i Zaawansowanych Technologii uczestniczy 
w przygotowaniu Strategicznego Planu Badawczego
dla 7. Programu Ramowego.

Jako źródło nowych, wysokich, czystych, innowa-
cyjnych i konkurencyjnych technologii Łódzkie Centrum 
Badań i Zaawansowanych Technologii znacznie zwięk-
sza szanse na ustanowienie zaplecza badawczo-rozwo-
jowego dla łódzkich przedsiębiorstw oraz zwiększenie 
liczby miejsc pracy w regionie poprzez wzrost zainte-
resowania inwestorów zagranicznych. Co więcej, 
Centrum odgrywa bardzo ważną rolę w promocji 
zarówno miasta, jak i regionu, co zwiększy możli-
wości fi nansowania regionu łódzkiego z funduszy 
Unii Europejskiej. 
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Nowe inicjatywy badawcze 

Prof. Jerzy Lis
prorektor 
Akademii Górniczo-Hutniczej 

Przypadł mi zaszczyt, a jednocześnie obowiązek 
zaprezentowania na dzisiejszym seminarium Krakowa 
i środowiska krakowskiego. Pozwolę sobie nieco 
inaczej przedstawić nasz wkład w dzisiejszą dyskusję. 
Na tle wszystkich inicjatyw, jakie są związane ze śro-
dowiskiem krakowskim, chciałbym skoncentrować się 
na jednym fenomenie, który występuje w Krakowie 
i w wielu dotychczasowych wystąpieniach był sygnali-
zowany. Specyfi ką polską i specyfi ką naszej nauki 
coraz bardziej stają się technologie informatyczne, 
a zwłaszcza programowanie i wkład w programowanie. 
Oczywiście, Kraków ze swoim potencjałem stara się 
być obecny we wszelkich inicjatywach, w tym w reor-
ganizacji polskiej nauki. Kraków nowoczesny, nie patrząc 
na jego historię, to obecnie 25 uczelni, w tym 15 pań-
stwowych, to ponad 10 tys. pracowników naukowych, 
20 instytutów PAN i JBR-ów i wreszcie – ponad 200 
tys. studentów, którzy kształcą się w Krakowie, a więc 
potencjał nie do prze-cenienia w dzisiejszej dyskusji. 
Kraków też jest miejscem, gdzie i władze wojewódzkie 
i środowisko naukowe stawiają na nowe i zaawanso-
wane technologie.

Rozwój nowoczesnych kierunków naukowych jest 
obecny w strategii rozwoju Małopolski i w naszych 
planach. A przede wszystkim, jesteśmy obecni (nawią-
zując do tego, o czym mówił pan minister Kurzydłow-
ski, a później pan profesor Miller) w tym, co w tej chwili 
tworzy się jako struktura Narodowego Centrum Badaw-
czego. Jako jedno z 8 naszych laboratoriów zintegrowa-
nych proponujemy laboratorium oparte o Akademickie 
Centrum Naukowo-Technologiczne AKCENT Małopol-
ska, które powstało kilka lat temu i wciąż się rozwija. 
Struktura stworzona przez cztery uczelnie – Uniwersy-
tet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Akade-
mię Rolniczą i Politechnikę Krakowską – jest bardzo 
otwarta. Według naszej opinii, będzie ona w tej chwili 
podstawą integracji środowiska naukowego małopol-
skiego, krakowskiego, w tym samoorganizowaniu się 
środowiska i kierunków badawczych. Zgłosiliśmy i mamy 
już skonkretyzowane plany Centrum Rozwoju Biotech-
nologii Medycznej i Nutrigenomiki, Centrum Biomasy, 
Centrum Nowych Materiałów i Nanotechnologii, plany 
specyfi czne, niepowtarzające się, charakterystyczne dla 
tego środowiska i jego osiągnięć. Myślimy też o inicja-
tywach energetycznych. W tym zakresie wiąże się 
to z organizacją, którą nazywaliśmy bardzo roboczo – 
Małopolski klaster technologii informatycznych.
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Technologie informatyczne, wszyscy doskonale 
wiemy, to wyzwanie cywilizacyjne. Nowe technologie 
informatyczne ciągle się rozwijają. Ich nowa jakość wiąże 
się ze wzrostem parametrów urządzeń i nowym podej-
ściem do informatyki. Pojawiają się nowe zastosowania 
związane ze społeczeństwem informacyjnym: powszechny 
dostęp do informacji, telemedycyna, zdalna edukacja, 
bezpieczeństwo, zastosowania naukowe – chemia, fi zyka, 
astrofi zyka itd. To wszystko funkcjonuje na naszych 
uczelniach, to wszystko jest przedmiotem naszych prac, 
badań, a osiągnięcia naszych naukowców są znaczące.

Kraków jest takim miejscem, gdzie dochodzi w tej 
chwili do prawdziwego boomu inwestycyjnego: powsta-
wania nowych fi rm, rozwoju inwestycji, lokowania cen-
trów przemysłowych bazujących na tym, co jest dla nas 
i dla tych fi rm najważniejsze – na wysoko wykwalifi -
kowanych studentach i absolwentach. W Krakowie obec-
nie rocznie kształci się ponad 1000 informatyków – na 
AGH, UJ i Politechnice. Kilkuset rocznie – na innych 
uczelniach, na poziomie inżynierskim m.in. w Nowym 
Sączu, w Tarnowie. To jest nasz atut, który powoduje, 
że w tej chwili w Krakowie działa ponad 200 fi rm infor-
matycznych, z tego 25 liczących się na giełdzie. Naj-
większe kompanie, które lokują w Krakowie swoje cen-
tra to Motorola, IBM, Sabre, nie mówiąc o ComArchu, 
który wywodzi się z AGH, czy Optimusie.

Wszystko to spowodowało, że obecnie w Krakowie 
tworzy się coś w rodzaju „Doliny Informatycznej”. 
Została bowiem przekroczona pewna bariera aktywacji, 
która powoduje, że kolejne fi rmy ściągają do Krakowa. 
Mam możliwość śledzenia tych zmian, ponieważ przed-
stawiciele fi rm przeważnie trafi ają na AGH i pytają 
o absolwentów, o możliwość współpracy. Ten efekt kuli 
śniegowej jest w tej chwili wyraźnie zauważalny. Aktyw-
ność środowiska krakowskiego to działanie na wielu 
poziomach – środowiska, kraju, współpracy międzyna-
rodowej. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRO-
NET od 30 lat stanowi bardzo ważny element systemu 
informatycznego w Polsce, obecność w PIONIERZE, 
i w innych krajowych projektach jest faktem. 

Stopniowo, na zasadzie pewnej samoorganizacji 
uwzględniającej interesy środowiska i własne, wyłania 
się też potrzeba i możliwość pewnej integracji, działania 
na rzecz społeczeństwa informacyjnego, wciągnięcia 
się bardziej w sprawy związane z Małopolską, współ-
pracy z regionem – na poziomie miasta i województwa, 
konsolidacji wspólnych badań naukowych. W tym 
celu powołujemy Małopolski klaster technologii infor-
matycznych. Została bowiem przekroczona „masa 
krytyczna”, która powoduje, że rzeczywiście taki klaster 
przemysłowy – według defi nicji twórcy, ideologa takich 
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klastrów Michalea E. Portera – ma już swoje zadania, 
zaczyna sam działać dlatego, że powiązania formalne 
czy nieformalne tych fi rm są na tyle duże, iż czują one 
potrzebę współpracy w swoim środowisku i ze środo-
wiskiem badawczo-akademickim. Zadania takiego 
klastra, który ma integrować środowisko informatyczne 
w Małopolsce na zasadzie otwartej, to udostępnianie 
infrastruktury teleinformatycznej oraz wykorzystanie 
potencjału zasobów ludzkich i technologicznych. Ponadto, 
udostępnianie, pomimo konkurencji, wyników badań, 
inicjowanie wspólnych działań dla uzyskiwania dofi -
nansowania, w tym ze środków europejskich. Dla nas 
jako uczelni najważniejsze jest współdziałanie na rzecz 
doskonalenia programów edukacyjnych, włączenie się 
fi rm w działanie edukacyjne, inwestowanie w edukację. 
Edukacja, jak powiedziałem, jest tym, co oprócz badań 
możemy oferować jako uczelnia – intelektualny poten-
cjał naszych wychowanków. 

My w Małopolsce współdziałając z regionem chcemy 
utworzyć obszar czystych inwestycji technologicznych, 
co pozwoli podnieść naszą atrakcyjność dla tego rodzaju 
inwestycji. Pozwoli to nam – jako uczelniom, jako insty-
tutom badawczym, aktywniej działać w tym zakresie. 
Ten klaster i ta organizacja mają charakter otwarty. 
Chcemy mieć możliwość współdziałania na zewnątrz. 
Jaki jest stan obecny? Sześć uczelni – Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politech-
nika Krakowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Tarnowie, National-Louis University – Wyższa Szkoła 
Biznesu w Nowym Sączu, samorząd marszałkowski 
i kilkanaście fi rm zgłosiły już akces do tej inicjatywy. 
Takie fi rmy jak IBM, Motorola, Comarch, Optimus, 
Sabre, także organizacje – Izba Handlowa USA, chcą 
takie partnerstwo utworzyć. Jesteśmy na etapie podpi-
sywania listu intencyjnego i tworzenia rozwiązań, które 
pozwolą Małopolski klaster otworzyć. 

Biorąc pod uwagę specyfi kę innych ośrodków – 
Wrocławia, Śląska – jesteśmy przekonani, że powstanie 
„Południowa Dolina Informatyczna” jednocząca wszyst-
kie te ośrodki i działająca wspólnie, żeby ta „masa 
krytyczna” była jeszcze większa, żebyśmy mogli działać 
jeszcze efektywniej w tym zakresie. Myślę, że oprócz 
nowych technologii, nanotechnologii, energetyki będzie 
to polskim wkładem w rozwój nauki europejskiej, 
a może i światowej.
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Inicjatywa Poznańskiego Centrum 
Zaawansowanych Technologii

Prof. Bogdan Marciniec
Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

Gospodarka oparta na wiedzy to priorytetowy 
kierunek badań strategicznych najbardziej rozwiniętych 
państw. W związku z globalizacją gospodarki, nową 
rolą Polski, szczególnie w strukturach Unii funkcjonu-
jących w światowej gospodarce, wydaje się  konieczne 
stworzenie spójnego i kompleksowego systemu, koor-
dynacji nauki, badań podstawowych i stosowanych, prac 
rozwojowych, działalności innowacyjnej z szeroko rozu-
mianą gospodarką. Niniejsze wystąpienie, podobnie jak 
wystąpienia moich przedmówców, dotyczy przeniesienia 
tego zadania na poziom regionów. Korzystamy ze wspo-
mnianych wcześniej dokumentów: Narodowej Strategii 
Spójności, Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospo-
darka” i przede wszystkim – priorytetów zawartych 
w Krajowym Programie Ramowym. Motywują one do 
działań zmierzających do integracji środowiska 
w poszczególnych regionach. Sektorowy program 
(na planszy) umożliwia nam koncentrację środków struk-
turalnych na rozwoju ośrodków o wysokim  potencjale 
badawczym.  Ale myślę tutaj już nie tylko o interdyscy-
plinarnych, ale o multidyscyplinarnych ośrodkach 
i o stworzeniu w regionach specyfi cznych kampusów 
integrujących te działania. 

W imieniu zespołu poznańskiego chciałbym przed-
stawić pewną inicjatywę, nieco odmienną od ostatnio 
przedstawionych. Dlaczego Wielkopolska i dlaczego 
Poznań? Jest to trzeci w Polsce ośrodek naukowy – duża 
liczba uczelni, wiele placówek PAN, tysiące studentów, 
no i instrumenty –  zaawansowane technologie. Mam 
tu na myśli unijne i KBN-owskie Centra Doskonałości, 
udział w polskich platformach, w tym koordynacja jed-
nej. Ponadto – cztery typy różnych parków naukowych, 
technologicznych także przemysłowych będących ostat-
nim ogniwem w przenoszeniu wyników badań nauko-
wych do praktyki. W ostatnich latach obserwujemy bar-
dzo duże zaangażowanie władz miejskich (stąd obecność 
na sesji pana prezydenta Grobelnego) i marszałkowskich. 
Efektem są przygotowane: strategia rozwoju, strategia 
akademicka, strategia rozwoju województwa wielkopol-
skiego, o których pan prezydent będzie zapewne mówił. 
Wśród 26 centrów zaawansowanych technologii, które  
dwa lata temu powołał pan minister Kleiber, trzy są 
koordynowane w Poznaniu. Dwa z nich – Technologii 
Chemicznych i Technologii Informacyjnych – mają 
raczej charakter ogólnopolski związany z dziedziną 

chemii i informatyki, ale zrzeszają również najlepsze 
regionalne placówki PAN i uczelnie. Trzecie – Wielko-
polskie Centrum Biotechnologii Medycznej  skupia Aka-
demię Medyczną, JBR-y, uczelnie, głównie poznańskie. 
Zaprosiliśmy do współpracy Zachodniopomorskie 
Centrum Zaawansowanych Technologii z racji wielolet-
niej współpracy i z racji komplementarności przedmio-
towej.  Dobrze byłoby, gdybyśmy mogli współdziałać 
w tworzeniu jednego Wielkopolskiego Centrum Zaawan-



67

Rozdział II | II Sesja | Badania naukowe na rzecz regionów | Nauka dla Polski
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

sowanych Technologii, z oddziałem w Szczecinie. 
Chciałbym teraz pokazać przeźrocza dotyczące tych 

czterech centrów zaawansowanych technologii. Jako 
chemik chciałbym zacząć od Centrum Zaawansowanych 
Technologii Chemicznych, a w szczególności – syntezy 
chemicznej dającej poszukiwane właściwości produktu. 
Istotą światowych badań w zakresie chemii jest poszu-
kiwanie nowych reakcji chemicznych, których celem 
jest otrzymywanie czystych produktów o pożądanych 
właściwościach. W tej kwestii musi  zadziałać  sprzę-
żenie, musimy działać wspólnie. To, co uzyska się 
w wyniku syntezy, badają eksperci od materiałoznaw-
stwa, fi zycy, inni eksperci, którzy sugerują nam dalsze 
badania syntetyczne. Misją chemii jest inicjowanie otrzy-
mywania materiałów, biomateriałów. Działania te mają 
doprowadzić do uzyskania „fi ne chemicals”, „chemical 
specialties”. Pojęcie „fi ne chemicals” jest nieprzetłuma-
czalne, słowo „fi ne” znaczy drobne, niewielkie, ale 
i doskonałe. Tak więc chemikalia, biochemikalia (odczyn-
niki chemiczne, substancje biologiczne czynne  i mate-
riały  albo premateriały) to cel działań dla opisanych 
potrzeb, z wykorzystaniem potencjału chemików. Sche-
mat organizacji Centrum Zaawansowanych Technologii 
Chemicznych widać na planszach. Chciałbym wspomnieć 
o pewnej strukturze działalności Centrum, która daje 
powoli rezultaty. Bardzo dobrzy specjaliści z Poznania 
i z innych uczelni – Politechniki Wrocławskiej i Poli-
techniki Warszawskiej przygotowali szereg technologii. 
Istotne jest, żebyśmy je wdrażali poprzez  Inkubator 
Technologii Chemicznej oraz Parku Naukowo-Techno-
logicznego w Poznaniu i Laboratorium Procesów Prze-
mysłowych Politechniki Warszawskiej. Są to ważne 
ogniwa potrzebne do tego, aby technologie przeszły do 
fi rm, które również znajdują się w naszym centrum.  
UNISIL jest pierwszą fi rmą spin-off od piętnastu lat 
działającą w Tarnowie-Mościcach. Mamy tu do czynie-
nia z wdrożeniami regionalnymi, ale i światowymi. Cen-
trum Wspierania Innowacji to ogniwo konieczne w naszej 
działalności, tu odbywa się transfer technologii. 

Misją Wielkopolskiego Centrum Biotechnologii 
Medycznej jest skoncentrowanie potencjału intelektual-
nego dla stworzenia podstaw  technologicznych 
i zastosowań biotechnologii, bardziej skupionego w tym 
przypadku na szeroko pojętej ochronie zdrowia. 
Dotyczy to diagnostyki i terapii molekularnych (od pozio-
mów molekularnych do żywności prozdrowotnej) – 
w bardzo ścisłym współdziałaniu jednostek wielkopol-
skich. Istotne jest tu zaplecze badawcze – jedyny Inku-
bator Biotechnologii  z halą półtechniczną działa przy 
Akademii Rolniczej. Proszę zwrócić  uwagę na prze-
zrocze – naprawdę wygląda to imponująco. Daje to 
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olbrzymie szanse rozwoju i zastosowań wraz z tworzą-
cymi się  małymi fi rmami typu hi-tech. I to jest istota 
całego przedsięwzięcia. 

Teraz przedstawię koncepcję koncentracji wymie-
nionych ośrodków (plansze). Synteza i technologia 
nowych materiałów, biomateriałów, zastosowanie w tera-
pii i w diagnostyce medycznej przy wykorzystaniu 
chemii, fi zyki, biologii, medycyny – to wszystko powinno 
być ulokowane na jednym lub dwóch kampusach. 
Na  Kampusie Naramowice mają się koncentrować dwa 
już istniejące centra oraz dodatkowo instytucje typu 
JBR-ów i inne, ukierunkowane na materiały i biomate-
riały. Poznański Park Naukowo-Technologiczny zajmuje 
się inkubowaniem technologii chemicznych i biotech-
nologicznych. Kampus Berdychowo koncentruje się na 
technologiach informacyjnych. Oddzielnie będzie funk-
cjonował Kampus Szczecin, który obecnie jest ściśle 
powiązany ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Techno-
logicznym. Kampus Szczecin i Nickel Technology Park 
to parki technologiczne powiązane  szczególnie z tech-
nologiami informacyjnymi. Poznański Park Technolo-
giczno-Przemysłowy oraz Park Przemysłowy Luboń to 
ogniwa, które umożliwią nam realizację na skalę prze-
mysłową tego, co stworzymy. 

Na kolejnej planszy mamy plan Kampusu Naramo-
wice. Część kampusu stanowi Park Naukowo-Techno-
logiczny, gdzie w tej chwili jest obecnych 27 lokatorów 
i 6 innowacyjnych fi rm. Budowany był bez udziału środ-
ków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych 
na naukę, z wyjątkiem remontu ostatniego fragmentu 
hali technologicznej. Natomiast teren wokół Kampusu 
to miejsce przewidziane w planie zagospodarowania 
Poznania, gdzie planujemy lokalizację właśnie Wielko-
polskiego Centrum Zaawansowanych Technologii 
(WCZT) – materiały i biomateriały, łącznie z  Centrum 
Dydaktyczno-Szkoleniowym. Pomysł stworzenia Cen-
trum Dydaktycznego zakłada uczestnictwo najlepszych 
studentów i doktorantów. Nie należy ono do jednej 
uczelni. WCZT to konsorcjum, a właściwie holding 
z udziałem najlepszych ludzi mających szczególne pre-
dyspozycje do wykorzystania badań podstawowych 
w praktyce i zastosowań. Na ostatniej planszy znajduje 
się Kampus Berdychowo – rozbudowujący Politechnikę 
Poznańską o technologie informacyjne. 
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Ryszard Grobelny
prezydent 
Miasta Poznania

Będzie to trochę inne spojrzenie na przedstawione 
zagadnienia, ale myślę, że tak naprawdę – uzupełniające. 
Jest to rzecz oczywista, że każdemu miastu zależy na 
rozwoju nowoczesnych technologii, na rozwoju  gospo-
darki opartej na wiedzy. Politycy mają znacznie trud-
niejsze zadanie – muszą sobie odpowiedzieć na pytanie 
– jak przekonać zwykłych ludzi do tego, aby zrezygno-
wali z części swoich codziennych potrzeb, dróg, szkół, 
przedszkoli – tego, co w każdym mieście jest potrzebne 
i żeby pomyśleli o swojej przyszłości. Nie jest to łatwe, 
ale myślę, że nie można sobie pozwolić na to, żeby 
z takich przedsięwzięć zrezygnować. 

Poznań skupił się  na próbie integracji środowiska 
politycznego i środowiska naukowego nad jedną pracą 
i w efekcie powstała Strategia Akademicka i Naukowa 
Miasta Poznania – nowatorski dokument, którego, 
z jednej strony, ważną cechą jest to, iż pokazuje na czym 
miasto chce się skoncentrować w swoim rozwoju. 
Z drugiej strony jest to dokument, który integruje, nad 
którym wspólnie pracowało środowisko naukowe 
(zarówno akademickie, jak i  instytutów badawczych) 
i środowisko polityczne, środowisko decydentów miej-
skich. Jest to niezwykle istotne. Niełatwo w polskich 
warunkach zjednoczyć w działaniu jedno środowisko, 

a co dopiero środowiska różne. Strategia akademicka 
i naukowa Poznania wyznacza miastu sześć głównych 
celów. Są to: (1) szeroki dostęp młodzieży do wiedzy na 
poziomie akademickim; (2) rozwój kształcenia ustawicz-
nego; (3) poprawa jakości kształcenia; (4) internacjona-
lizacja procesu dydaktycznego i badań naukowych; 
(5) wzmocnienie związku sektora szkolnictwa wyższego 
i nauki z praktyką i (6) umocnienie pozycji Poznania 
jako europejskiego ośrodka akademickiego poprzez 
zwiększenie jego atrakcyjności jako miejsca studiów i 
prowadzenia działalności naukowo-badawczej. A więc 
jest tu element edukacyjny także w tej części, która bez-
pośrednio należy do obowiązków miasta, 
element edukacji na poziomie wyższym i badań nauko-
wych oraz kolejny, który miasto powinien bardzo inte-
resować – transfer technologii z nauki do praktyki. 
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Uważamy, że powinniśmy się skupić na pierwszym 
elemencie, a więc na edukacji na szczeblach tych naj-
niższych oraz na elemencie ostatnim, gdzie możemy 
wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, o czym powiem 
za chwilę. Egzemplifi kacją takiego działania jest Plan 
Rozwoju Miasta Poznania przyjęty na lata 2005-2010 
(wkrótce opracujemy na lata 2007-2013, bo taka potrzeba 
jest już czysto praktyczna), gdzie mamy 8 priorytetów, 
z których dwa są istotne dla dzisiejszej tematyki. 
Po pierwsze, nowe miejsca pracy, po drugie, inwesto-
wanie w wiedzę. W tych dwóch kwestiach staramy się 
podejmować konkretne działania. Chciałbym przedsta-
wić trzy dziedziny, na których miasto powinno się 
skupić. Zanim do tego przejdę, powinienem scharakte-
ryzować gospodarkę poznańską. Jej siłą są małe i śred-
nie przedsiębiorstwa – nie wielkie korporacje produk-
cyjne lecz przede wszystkim samozatrudnienie – małe 
i średnie fi rmy.  Okazuje się, że w Poznaniu jest to jeden 
z bardziej stabilnych sektorów gospodarczych, lepiej 
rozwijających się, dających  (co specjaliści od gospodarki 
uważają za oczywiste) większą liczbę miejsc pracy.  
Trafi anie z innowacjami do tych dziedzin działalności 
jest niezwykle trudne – są one słabsze ekonomicznie 
i potrzebują większego wsparcia. Dostrzega to i środo-
wisko naukowe Poznania i środowisko decydentów 
miejskich. My uważamy, że możemy uzupełniać 
pewne inicjatywy podejmowane przez środowisko 
naukowe, o których mówił pan profesor Marciniec, jako 
dalszy ciąg współpracy z tym środowiskiem. Po pierw-
sze, chcielibyśmy się skupić na stworzeniu Poznańskiego 
Parku Technologiczno-Przemysłowego, po drugie – na 
opracowaniu modelu wspierania przedsiębiorczości 
akademickiej w Wielkopolsce i po trzecie, na Wielko-
polskiej Platformie Innowacyjnej. Jeśli chodzi o Poznań-
ski Park Technologiczno-Przemysłowy – celem jest stwo-
rzenie takiej lokalizacji, takiego obszaru inwestowania, 
który sprzyjałby prowadzeniu działalności przez różne 
przedsiębiorstwa sektora zaawansowanych technologii. 
Przy tej okazji chcemy wykorzystać niezagospodaro-
wane dziś obszary na terenie miasta – głównie poprze-
mysłowe. Uznaliśmy, że tą strukturą powinna zarządzać 
spółka miejska. Będzie to, naszym zdaniem, podejście 
najbardziej efektywne. Jest kilka szczegółowych celów 
takiego przedsięwzięcia – przede wszystkim wzrost kon-
kurencyjności miasta dzięki przyciąganiu inwestorów 
z sektora najwyższych technologii, ponadto aktywizacja 
obszarów dotychczas słabiej rozwiniętych, w tym stwo-
rzenie warunków sprzyjających transferowi nowych 
technologii oraz współpraca między środowiskiem nauko-
wym i środowiskiem przemysłowym. Drugim przedsię-
wzięciem jest opracowanie modelu wspierania przed-

siębiorczości akademickiej w Wielkopolsce. Jak powie-
działem, samozatrudnienie – małe, średnie przedsię- 
biorstwa to jest domena Poznania, również domeną 
Poznania jest dobrze rozwinięty ośrodek kształcenia 
akademickiego. Trzeba wykorzystać te dwa elementy, 
a nie jest to łatwe. Dlatego chcielibyśmy opracować, 
przy współpracy z władzami samorządowymi Wielko-
polski, specjalny program wspierania przedsiębiorczości 
akademickiej. Wychodzimy z założenia, że ta przedsię-
biorczość będzie bardziej innowacyjna niż w innych 
dziedzinach. I ostatni  element – Wielkopolska Platforma 
Innowacyjna. Skoro małe i średnie przedsiębiorstwa 
mają trudny dostęp do informacji, ważne byłoby prze-
kazanie im oferty technologicznej – pokazanie gdzie 
ona jest dostępna, jak można z niej korzystać, w jakich 
sferach, na jakich warunkach. Zatem jest potrzebna taka 
platforma, na której poszukujący oferty technologicznej 
mogliby się spotkać z tymi, którzy tę ofertę proponują, 
i na tym  chcielibyśmy się skupić. Robimy to przy  udziale 
całego środowiska, co moim zdaniem należy do naszych 
ważniejszych osiągnięć. 

Nie byłbym dobrym politykiem, gdybym nie przed-
stawił jeszcze dwóch postulatów – myślę, że istotnych 
dla całego środowiska naukowego w Polsce i dla całego 
środowiska miejskiego czy samorządowego w Polsce. 
Po pierwsze, wszystkie agendy publiczne powinny 
zdawać sobie sprawę, że istnieją pewne cele rozwojowe, 
do który powinny się dostosowywać. Obserwuję w tej 
chwili rozbieżność interesów pomiędzy różnymi agen-
dami publicznymi. Jeżeli Polska chce się decydować na 
gospodarkę innowacyjną, to zarówno rząd polski, samo-
rządy, także liczne agencje rządowe – Własności Rolnej, 
Skarbu Państwa, Mienia Wojskowego, itp. powinny mieć 
jasno sprecyzowane cele i uznać, że gospodarowanie 
zasobami publicznymi powinno być podporządkowane 
celom, które Polska przyjmuje jako ogólnonarodowe, 
także w sferze nauki. Po drugie, chciałbym zwrócić 
uwagę wszystkich tu obecnych na dyskusję na temat 
programów operacyjnych – nie tylko ogólnopolskiego 
programu operacyjnego, ale także programów regional-
nych. To, co zostanie zapisane w regionalnych progra-
mach operacyjnych będzie niezwykle ważne. Jeśli kon-
kretnych ustaleń dotyczących innowacyjności nie zapi-
sze się teraz, nie zapisze się ich nigdy. Zawsze będą one 
przegrywały ze sprawami bieżącymi. Naprawdę, jest to 
jedyny moment, w którym można ustalić rzeczywiste 
cele, a w ciągu najbliższych miesięcy te kwestie na pewno 
się wyłonią. W Poznaniu za jeden z głównych celów 
uważamy wpisanie innowacyjnych technologii w regio-
nalny plan operacyjny – stawiamy to w tej chwili nawet 
powyżej planów infrastrukturalnych.
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Plany rozwoju badań na Kampusie 
Ochota

Prof. Jerzy Duszyński
dyrektor 
Instytutu Biologii Doświadczalnej 
im. M. Nenckiego PAN
Warszawa

Na początku chciałbym przedstawić Kampus Ochota, 
mieszczący się po obu stronach ulicy Banacha w War-
szawie. Na planszach widać, jak mniej więcej przed 60 
laty wyglądał teren, o którym będę mówił. Zniszczona 
Warszawa, zdewastowany, rozbudowujący się Wydział 

Chemii UW i Instytut Rakowy. Po 60 latach ten rejon 
wygląda zupełnie inaczej.

Kampus Ochota to jest olbrzymie skupisko instytu-
cji naukowych. Mamy tu kilka instytutów Polskiej Aka-
demii Nauk, Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego 
– Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Matematyki. Mamy 
też Akademię Medyczną w Warszawie i największy 
szpital kliniczny w Polsce – Szpital Banacha. To wszystko 
mieści się na jednym kilometrze kwadratowym i stanowi 
olbrzymi potencjał. Na Kampusie Ochota jest zatrud-
nionych 5500 osób, z czego 1500 to pracownicy naukowi 
w 50% pracujący w dziedzinach, nazywanych „naukami 
biomed”. Mamy 1000 doktorantów, z których 50% rów-
nież pracuje w „naukach biomed”. Szacunki obrotów 
rocznych są również poważne jak na warunki polskie. 
Ale oczywiście w porównaniu z ośrodkami, z którymi 
współzawodniczymy, takimi jak np. Berlin-Buch, już 
nie tak znaczne. Na Kampusie Ochota można dostrzec 
dominację nauk biomedycznych. Silnie reprezentowane 
są także: matematyka, chemia, fi zyka. Można powie-
dzieć, że na Kampusie Ochota zajmujemy się biomedy-
cyną w takim podejściu perspektywicznym, multidy-
scyplinarnym. To bardzo ważne ze względu na tenden-
cję światową w tym zakresie. W Australii, w Stanach 
Zjednoczonych większość środków przeznaczonych na 
naukę koncentruje się właśnie na biomedycynie. My, 
mając ten wskaźnik wyraźnie poniżej 20%, odbiegamy 
od tej tendencji. I dlatego jest bardzo ważne, że mamy 
ośrodek, którego przewodnią dziedziną badań jest bio-
medycyna i który ma możliwość multidyscyplinarnego 
do niej podejścia. Nie będę mówił o zasługach współ-
czesnych instytucji, które budują Kampus Ochota. 
Powiem tylko, że skupiona jest też tam olbrzymia ilość 
europejskich środków z 6. Programu, z Centrów Dosko-
nałości. To jest naprawdę bardzo poważna część środ-
ków, które trafi ły do naszego kraju. Jesteśmy rozpoznani 
w międzynarodowym środowisku naukowym i dosta-
jemy mnóstwo listów, które o tym świadczą. W krótkim 
wystąpieniu nie mogę powiedzieć oczywiście o wszyst-
kich listach i propozycjach współpracy. Przykładowo: 
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Frank Gannon, szef Europejskiej Organizacji Biologii 
Molekularnej w swoim liscie wyraźnie wskazuje, że 
widzi na Kampusie Ochota, na przykład Centrum Neu-
robiologiczne. Istotnie, nasze obszary kompetencyjne 
to: neurobiologia, biomedycyna molekularna, badania 
przedkliniczne i diagnostyka (bardzo szeroko rozumiana), 
system nerwowy, patofi zjologia naczyń, procesy starze-
nia. Ale nie tylko, mamy też instytucje, które są bardzo 
znaczącymi ośrodkami w Europie w zakresie struktury 
i funkcji białek, w bioinformatyce, jak i w ogóle w infor-
matyce stosowanej (mówię o naszych możliwościach 
obliczeń wieloskalowych).

Kampus ciągle rozwija się. W 2008 roku Instytut 
Podstawowych Problemów Techniki PAN przenosi się 
na Kampus Ochota. Ale to są tylko budynki i nie jest to 
najważniejsze. Mówiłem już o tysiącu doktorantów, 
mówiłem o pięciu tysiącach ludzi, którzy pracują na 
Kampusie. Podlegamy olbrzymiej presji ze strony tych 
osób. Tylko w jednym dziesięcioleciu z Kampusu Ochota 
(na podstawie danych, które mogliśmy zebrać, liczby są 
na pewno wyższe) wyjechało, emigrowało 700 uzdol-
nionych młodych naukowców. W tej chwili pracują oni 
w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Francji, Niem-
czech, i chcą wracać. Piszą do nas, stawiając jednak 
pewne warunki, którym my w tej chwili nie możemy 
sprostać. Przede wszystkim nie możemy dać im odpo-
wiednich pieniędzy „zaczynowych”. Te pieniądze „zaczy-
nowe” w naszej dziedzinie to od 500 tysięcy do 2 milio-
nów euro. Wtedy młody naukowiec w ciągu 5 lat móg-
łby przejść bardzo pomyślnie swój staż podoktorski, 
albo ruszyć z bardzo dynamicznie rozwijającą się karierą. 
Bez tego proces ten będzie znacznie dłuższy, albo 
w ogóle niemożliwy. Dlatego też zaczynamy budować 
koncepcję wymagającą środków fi nansowych, koncep-
cję centrów bardzo zintegrowanych, ale jednak rozpro-
szonych, i bardzo skupionych, w których będą wielkie 
laboratoria środowiskowe i przestrzeń dla młodych 
powracających z zagranicy ludzi. Bez tego nawet tak 
silna organizacja jak Kampus Ochota nie przejdzie 
w nowy wymiar. Mamy przyciągać tych ludzi, i tak jak 
to wszędzie na świecie, tylko z ich pomocą możemy 
utworzyć europejskie centrum badawcze na międzyna-
rodową skalę, w którym – jeżeli dostaniemy odpowied-
nie środki – zatrudnimy (w otwartych konkursach) 200 
nowych ludzi. Oni już się do nas zgłasają, a my nie 
możemy ich przyjąć. Oni to zmienią, oni plus oczywi-
ście zupełnie nowe przedsięwzięcie.

Nauka dla Polski | Rozdział II | II Sesja | Badania naukowe na rzecz regionów
WARSZAWA NOWOCZESNYM CENTRUM NAUKOWYM



75

Rozdział II | II Sesja | Badania naukowe na rzecz regionów | Nauka dla Polski
WARSZAWA NOWOCZESNYM CENTRUM NAUKOWYM



76

Polska sztuczna insulina
Dr Piotr Borowicz
Instytut Biotechnologii 
i Antybiotyków
Warszawa

Mam zaszczyt przedstawić polską insulinę jako osiąg-
nięcie warszawskiej nowoczesnej nauki i własnej dzia-
łalności. Pragnę pokazać, jakie gospodarcze znaczenie 
ma i może mieć nauka stosowana. Przykład Instytutu 
Biotechnologii i Antybiotyków, polskiej insuliny i fi rmy 
Bioton doskonale obrazuje, dlaczego biotechnologia jest 
potężną lokomotywą postępu gospodarczego. Każdy 
wie, choćby intuicyjnie, że gospodarcze znaczenie nauk 
stosowanych to innowacyjna produkcja wdrożona na 
podstawie własnych osiągnięć technologicznych. Towa-
rzyszyć temu powinien dodatni wynik ekonomiczny. 
Dla mnie jednak najważniejsze jest uruchomienie sprzę-
żenia zwrotnego: nauka dla gospodarki i z powrotem 
– gospodarka dla nauki i rozwoju. 

Instytut ma dwa takie duże osiągnięcia: pierwsze 
– to opracowanie technologii i uruchomienie produkcji 
nowoczesnych antybiotyków, przede wszystkim cefalo-
sporyn; drugie – opracowanie technologii i uruchomie-
nie wytwarzania biosyntetycznej insuliny ludzkiej 
Gensulin®, pierwszego polskiego leku rekombinowa-
nego. Historia tego projektu jest typowa. Zaczęło się od 
badań. Należało opracować konstrukt genowy (plan 
działania dla drobnoustroju) następnie włączyć go do 
bakterii Escherichia coli, która zaczyna wytwarzać 
proinsulinę (na slajdzie zaznaczono kółeczkiem). Pragnę 
podkreślić, że mamy tu do czynienia z genetycznie mody-
fi kowanym organizmem, niezbyt lubianym pojęciem, 
które – moim zdaniem – warunkuje postęp we wszyst-
kich dziedzinach gospodarki. Następne etapy prac to 
transformacja enzymatyczna, chemiczna wytworzonego 
związku oraz oczyszczenie do takiej doskonałej postaci, 
jak ta, pokazana w naszej prezentacji. Dopiero wówczas 
można przystąpić do opracowania technologii, czego 
nie robi się już w laboratoriach. Powstaje ona w specjal-
nych warunkach, co przedstawiono na ilustracji. Następ-
nym etapem jest zatem wdrożenie w zakładzie przemy-
słowym. W przypadku leków rekombinowanych jest to 
właściwie wielka fabryka bardzo czystej wody, wody 
do iniekcji, jeszcze większa fabryka sterylnego powie-
trza i małe zautomatyzowane linie. Potem następują 
badania kliniczne i trudna rejestracja leku. I mamy pro-
dukt – taką małą fi olkę, która już jest konkurencyjna na 
rynkach międzynarodowych. 

Ta udana realizacja projektu insulinowego pozwoliła 
nam na zainicjowanie i rozpoczęcie następnych podob-
nych projektów. Pierwszym z nich jest bardzo zaawan-
sowany, prawie już skończony projekt opracowania 
technologii kolejnych rekombinowanych leków. Są to 

Nauka dla Polski | Rozdział II | II Sesja | Badania naukowe na rzecz regionów
WARSZAWA NOWOCZESNYM CENTRUM NAUKOWYM



77

interferony i hormon wzrostu. Drugi projekt obejmuje 
system „jadalnych”, to znaczy nieiniekcyjnych szcze-
pionek rekombinowanych. Projekt ten jest mniej zaawan-
sowany, ale w pełni innowacyjny i oryginalny. Dotyczy 
on szczepionek przeciw ptasiej grypie, motylicy wątro-
bowej, rotawirusom, żółtaczce i innym. 

Po co to wszystko robimy? Oprócz znaczenia gospo-
darczego i społecznego, jednym z efektów są zupełnie 
niezwykłe oszczędności budżetu państwa. Cukrzyca 
jest chorobą społeczną, w związku z tym insulina jest 
w całości refundowana przez budżet – Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Dlatego uruchomienie produkcji leku 
krajowego, choćby trochę tańszego od zagranicznych, 
przynosi w efekcie niezwykłe wyniki fi nansowe mające 
wpływ na końcowy rachunek tego budżetu. Pozwoliłem 
sobie to precyzyjnie obliczyć. Pragnę zwrócić uwagę na 
dwie liczby. Od  lutego 2005 roku w wyniku realizacji 
tego projektu budżet państwa oszczędza rocznie 
200 mln złotych, a skumulowane oszczędności do dziś 
przekraczają już pół miliarda złotych. Tu chciałbym 
nawiązać do wystąpienia pana ministra Seweryńskiego 
o głosach w sprawie marnotrawienia pieniędzy przezna-
czonych na naukę. Minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego (wówczas przewodniczący KBN) dofi nansował 
ten projekt w wysokości 8 milionów złotych. Proszę 
zwrócić uwagę na imponującą  w tym przypadku ren-
towność tej inwestycji środków publicznych w naukę!

Na zakończenie chciałbym opowiedzieć, jak doszło 
w sensie organizacyjnym do osiągnięcia tych efektów. 
I znowu – sytuacja jest typowa, ale już nie w Polsce. 
Bowiem w całym rozwiniętym świecie, gdy np. akade-
mia, uczelnia czy instytucja naukowa dochodzi do 
etapu rozwiniętego określonego projektu rozwojowego 
o zdefi niowanym ryzyku ale i możliwościach aplikacyj-
nych, powołuje się fi rmę start-up, spin-off (jedna jest 
mała, druga duża), fi rmę – na ogół – prawa handlowego, 
która przejmuje nienaukowe problemy związane z komer-
cjalizacją projektu: inwestowanie, wdrożenie, dystrybu-
cję, promocję, marketing, inżynierię fi nansową, słowem 
– to wszystko, co uczeni nie bardzo cenią i nie bardzo 
lubią oraz nie zawsze potrafi ą robić. Tak postąpił Insty-
tut, tworząc w roku 1990 spółkę Bioton jako fi rmę dys-
trybucyjną, która już w roku 1995 rozpoczęła produkcję 
wymienionych cefalosporyn. Oszczędności budżetu 
wyniosły wówczas 150 milionów złotych. W 2000 roku 
Bioton rozpoczął produkcję insuliny – o oszczędnościach 
już mówiłem. A w roku 2005 Bioton stał się już spółką 
publiczną. Po raz pierwszy w Polsce spółka spin-off 
przeszła pełny cykl swojego rozwoju i weszła na giełdę. 
Dla Instytutu miało to ogromne znaczenie. Instytut 
uzyskał pełną samodzielność fi nansową dla swojego 

rozwoju, to znaczy dla rozwoju nauki i gospodarki, tak 
przez nas pojmowanych. Jednak już w tym samym roku 
powstała nowa ustawa o fi nansach publicznych, która 
stosownie do art. 37 zabrania instytutom obejmowania 
akcji i udziałów w spółkach. Korzystając z miejsca, 
w którym mam zaszczyt występować, chciałbym dołą-
czyć się do apelu do Wysokiej Izby, do apelu wcześniej 
już wielokrotnie artykułowanego o naprawienie tego 
niedopatrzenia i zmianę tego artykułu. 
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W moim wystąpieniu pragnę przedstawić optoelek-
tronikę jako dziedzinę wiedzy, nauki, technologii, która 
zdobywa świat. Optoelektronika jest jedną z najszybciej 
rozwijających się dziedzin, w której zdobycze naukowe 
bezpośrednio przekładają się na efekty praktyczne. Wyko-
rzystuje ona podstawowe zjawiska fizyczne, w specy-
ficzny sposób przygotowane materiały, unikatowe tech-
nologie ich przetwarzania oraz specjalizowane techniki 
pomiarowe. Jest bazą dla całych gałęzi przemysłu, 
w których stosuje się lasery, detektory i sensory oraz 
światłowody. Urządzenia wykorzystujące optoelektro-
nikę są używane praktycznie wszędzie – od gospodar-
stwa domowego i przedmiotów powszechnego użytku 
po zaawansowane techniki militarne i kosmiczne. 

Konieczność szybszego i sprawniejszego przesyłania, 
przetwarzania i magazynowania coraz większych zaso-
bów informacji powoduje w ostatnich latach ogromny 
rozwój nowych technologii, w których dla transmisji 
i obróbki danych wykorzystuje się światło. Stąd ich nazwa 
– technologie fotoniczne bądź optoelektroniczne. Tech-
nologie te związane są z układami generacji, modulacji, 
transmisji, detekcji i przetwarzania promieniowania elek-
tromagnetycznego w umownie przyjętym przedziale 
długości fal od 10 nm do 100 μm. Przedział ten w peł-
nym widmie fal elektromagnetycznych obejmującym, 
przechodząc od fal najdłuższych, fale radiowe, telewi-
zyjne, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultra-
fiolet, promienie rentgenowskie (X), gamma i kosmiczne, 
zajmuje część od dalekiej podczerwieni do promieni X. 
Oczywiście rzeczywistość wyprzedza przyjęte wcześ-
niej reguły i już dzisiaj obserwujemy prace aplikacyjne 
z dziedziny optoelektroniki z pogranicza mikrofal i pod-
czerwieni oraz prace z dziedziny mikroskopii rentge-
nowskiej z wykorzystaniem długości fal około 2 nm.

Jednym z podstawowych obszarów optoelektroniki 
są źródła światła, w tym przede wszystkim lasery. Współ-
czesne lasery generują promieniowanie od dalekiej pod-
czerwieni do zakresu rentgenowskiego. Obejmują przy-
rządy o wielkości pojedynczych mikrometrów (najmniej-
sze lasery półprzewodnikowe), poprzez mikrolasery 
pompowane koherentnie o wyjątkowych charakterysty-
kach emisyjnych i sprawnościach generacji aż po ogromne 
wielokanałowe instalacje laserowe wielkości boiska do 
piłki nożnej, które są źródłem promieniowania w syste-
mach mikrosyntezy termojądrowej. Drugim obszarem 
optoelektroniki są systemy detekcji promieniowania obej-
mujące przyrządy zbudowane z pojedynczych detekto-
rów, linijki i matryce detekcyjne, złożone układy 

Optoelektronika dla medycyny
Prof. Zygmunt Mierczyk
Wojskowa Akademia Techniczna
Warszawa
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zobrazowania pracujące w zakresie od promieniowania 
X do dalekiej podczerwieni. Trzeci obszar optoelektro-
niki to układy transmisji promieniowania, które obejmują 
między innymi światłowody, obrazowody oraz złożone 
systemy transmisji promieniowania w otwartej prze-
strzeni, wykorzystywane na przykład w łączności lase-
rowej o wyjątkowej przepustowości łącza oraz do prze-
noszenia promieniowania o bardzo dużych mocach 
występujących w systemach broni skierowanej energii. 
Przykład takiego układu, w którym zastosowano ele-
menty optyki adaptacyjnej korygującej kształt frontu 
falowego wiązki laserowej ulegającej zniekształceniom 
wskutek zjawisk turbulencji, przedstawiono na planszy. 
Wszystko to można zintegrować w bardzo złożone 
systemy stosowane w różnych dziedzinach. I tak na przy-
kład, mamy systemy zdalnej detekcji skażeń i zanie-
czyszczeń, multispektralne systemy satelitarne. 

Przejdę do tematu prezentacji – optoelektronika dla 
medycyny. Jest to typowy przykład podwójnego zasto-
sowania technologii wymyślonej dla celów militarnych. 
Posłużę się przykładem: Wojskowa Akademia Tech-
niczna – w roku 1963 opracowano tu pierwszy polski 
laser, a w dwa lata później – pierwszy polski koagulator 
okulistyczny. W tym okresie powstawały też różne 
systemy wykorzystujące lasery, np. w układach telede-
tekcji. Zastosowania laserów dla medycyny związane 
są z odpowiednimi reakcjami, do których prowadzą. 
Najmniej energetyczne lasery wywołują reakcję foto-
chemiczną; używane są między innymi do biostymula-
cji lub w metodzie fotodynamicznej. Koagulacja, odpa-
rowanie mają zastosowanie w operacjach chirurgicznych. 
Fotoablacja wymaga laserów o dużo większych mocach, 
których użycie podczas zabiegów chirurgicznych powo-
duje usunięcie z obszaru operowanego części tkanek. 
Fotodestrukcja – to jeszcze większe moce laserów. 
Stosowana jest, na przykład, w okulistyce, w bardzo 
krótkich impulsach femtosekundowych. 

Oto kilka przykładów opracowanych urządzeń, zasto-
sowanych w systemach medycznych. Sercem tych urzą-
dzeń (mniej lub bardziej złożonych) zawsze są lasery, 
na przykład gazowe, cieczowe, barwnikowe, lasery na 
ciele stałym. W medycynie również są wykorzystywane 
systemy detekcyjne, na przykład układy w podczerwieni. 
Na slajdach przedstawiono systemy optoelektroniczne 
do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych. W urzą-
dzeniach wykorzystuje się zjawisko fluorescencji, czyli 
efekt świecenia ciał. Ośrodek optyczny poddany dzia-
łaniu promieniowania wzbudzającego emituje światło, 
które może być analizowane. Parametry opisujące flu-
orescencję to: widmo, czas zaniku, wydajność kwantowa, 
polaryzacja. Te cztery składniki stanowią o swoistym 
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„odcisku linii papilarnych” danego związku, substancji, 
tkanki. Widmo ma charakterystyczny kształt. Kilka przy-
kładów praktycznych. Na wykresie widma fluorescencji 
zawsze mamy promieniowanie wzbudzające i później cha-
rakterystyczne widma fluorescencji, co pozwala detekto-
wać różne substancje. Analizatory medyczne stosowane 
w metodzie fotodynamicznej są to różnego rodzaju spek-
trometry światłowodowe – złożone układy optoelektro-
niczne, zbudowane z lasera, układu światłowodowego 
i układów detekcyjnych. Metoda fotodynamiczna służy 
zarówno do diagnozowania, jak i do terapii chorób nowo-
tworowych. Na planszy przedstawiono wykaz klinik pro-
wadzących tego typu badania (liczba pacjentów sięga kil-
kuset). Postęp w tej dziedzinie jest ogromny. Jeszcze dzie-
sięć lat temu laser do metody fotodynamicznej zajmował 
dużą część powierzchni sali operacyjnej. Dziś mamy nie-
wielkie urządzenia laserowe produkowane przez polskie 
firmy. Innym przykładem jest zestaw diagnostyczny do 
wykrywania nowotworów płuc jedynego kanadyjskiego 
producenta – firmy Xillix. Przed pięciu laty zestaw kosz-
tował 300 tys. dolarów. Teraz mamy prosty przenośny 
zestaw diagnostyczny z laserem GaN, polskim niebieskim 
laserem, który może służyć do diagnostyki chorób nowo-
tworowych, miażdżycy i wielu innych chorób. Stosując 
fluorymetrię, można wykrywać zmiany chorobowe uzę-
bienia, na przykład zmiany stanu szkliwa wywołane próch-
nicą. Slajd pokazuje zmianę szkliwa przy wzbudzeniu 
niebieskim laserem, a następnie obraz fluorescencyjny, 
gdzie widać wyraźnie miejsca zmienione chorobowo. 
Płytka bakteryjna, wzbudzona niebieskim światłem, świeci 
na czerwono. Innym przykładem jest analizator stomato-
logiczny, prosty przyrząd wykonany w ramach projektu 
„Niebieska optoelektronika” przez firmy Politech i Lumel. 
Obecnie to już masowa produkcja, urządzenie kosztuje 
około tysiąca złotych i jest towarem rynkowym coraz 
częściej stosowanym przez stomatologów.

Europejska Platforma Technologiczna Photonics 
w swoich czterech obszarach strategicznych wymienia: 
systemy informacyjne i telekomunikacyjne (związane 
z wykorzystaniem światła jako nośnika informacji); 
systemy przemysłowe i kontrolę jakości; systemy medyczne; 
systemy oświetleniowe i wyświetlacze. Te cztery obszary 
mają być swoistym kołem zamachowym gospodarki euro-
pejskiej i prowadzić do bardzo konkretnych zastosowań. 
Wspierać je mają badania w dziedzinie metrologii, 
sensorów, bezpieczeństwa, elementów i podzespołów 
optycznych do tych systemów oraz badania, edukacja 
i szkolenia. Perspektywicznym kierunkiem rozwoju opto-
elektroniki jest miniaturyzacja w zapisie informacji 
z zastosowaniem niebieskiego lasera. Standardem jest 
Blue Ray do zapisu DVD, czy telewizji wysokiej 
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rozdzielczości. Na krążku wielkości tradycyjnego CD 
są już zapisywane 43 gigabajty. Takim rozwojowym 
w dziedzinie optoelektroniki kierunkiem są też procesory 
optyczne wykorzystujące fotonowy nośnik informacji. 
Następnym ważnym obszarem jest fotowoltaiczna 
konwersja energii słonecznej – niewyczerpalnego źródła 
energii. Na to stawia Europa. Nowością i przyszłością 
są systemy oświetleniowe wykorzystujące półprzewod-
nikowe źródła światła. Mają one pięćdziesięciokrotnie 
dłuższą żywotność, czyli pracują 100 tysięcy godzin 
(w porównaniu ze zwykłą żarówką, która działa 2 tysiące 
godzin) i zużywają 30 razy mniej energii elektrycznej do 
wytworzenia tej samej mocy świetlnej. W Stanach Zjed-
noczonych uruchomiono program na dofinansowanie tych 
badań w wysokości 180 milionów dolarów w skali roku. 
Innym perspektywicznym kierunkiem są wyświetlacze, 
czyli displeje różnego typu, podobnie jak sensory. Znaj-
dują one zastosowanie wszędzie – od bezpilotowych stat-
ków latających aż po systemy zobrazowania stosowane 
na granicy. 

Środowisko optoelektroniczne w Polsce jest dobrze 
zintegrowane w ramach Polskiej Platformy Technologicz-
nej Opto- i Nanoelektroniki, w której działa ponad 60 
podmiotów związanych zarówno ośrodkami naukowymi, 
jak i z partnerami przemysłowymi. 
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Leczenie choroby wieńcowej: 
polskie osiągnięcia

Prof. Witold Rużyłło
Instytut Kardiologii 
w Aninie

W dalszym ciągu w Polsce prawie 80% zgonów spo-
wodowanych jest chorobami określanymi mianem cywi-
lizacyjnych (choroby układu krążenia, nowotwory 
złośliwe oraz wypadki, urazy i zatrucia). Głównymi są 
choroby układu krążenia, w przypadku których – 
w okresie ostatnich lat – stwierdzono istotną poprawę. 
W 2003 roku choroby układu krążenia  stanowiły nie-
wiele ponad 47% zgonów, podczas gdy na początku lat 
90. były przyczyną  ponad 52% ogółu zgonów. W cho-
robie niedokrwiennej serca liczba zgonów na 100 tysięcy 
ludności zmniejszyła się z 145,3 w 2000 roku do 135,3 
w roku 2003. Ma to oczywiście związek z nowymi zale-
ceniami, ze stosowaniem nowych leków, takich jak 
statyny. Statyny zasadniczo zmieniły nasz pogląd na 
sposób leczenia choroby niedokrwiennej serca. Działają 
nie tylko jako leki obniżające poziom cholesterolu we 
krwi, mają też działanie pleiotropowe, przeciwzapalne, 
a także ochronne na śródbłonek naczyń. Jeżeli osiąga 
się cel terapeutyczny przez agresywne leczenie staty-
nami, można doprowadzić nie tylko do zatrzymania 
procesu miażdżycowego, ale na co wskazują ostatnie 
badania, spowodować regresję istniejących już zmian 
miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. 

Nie tylko nowe formy farmakoterapii i prozdrowotny 
tryb życia stanowią o niewątpliwym postępie w zakre-
sie prewencji i leczeniu choroby niedokrwiennej serca, 
ale przede wszystkim dostępność nowoczesnych inwa-
zyjnych metod leczenia. Liczba koronarografii wzrasta 
systematycznie (ponad 5-krotnie w 2005 roku w sto-
sunku do roku 1996). W 2005 roku wykonano 134151 
koronarografii, tj. 3494/mln ludności w porównaniu do 
620/mln wykonanych w roku 1996. Koronarografia jest 
tylko wstępem do leczenia. Następnym etapem jest angio-
plastyka.

Angioplastyka, którą w Polsce wprowadziliśmy 
w roku 1981, stale się rozwija. W roku 2005 wykonano 
67 tys. zabiegów przezskórnego poszerzenia tętnic wień-
cowych, tj. 1743/mln ludności (w 1996 roku – 131/mln). 
W porównaniu z zabiegami chirurgicznymi pomosto-
wania aortalno-wieńcowego (tzw. by-passów) jest to 
czterokrotnie więcej zabiegów angioplastyki niż dro-
giego leczenia chirurgicznego. Nowoczesna angiopla-
styka jest wspomagana przez leki antypłytkowe i stenty. 
W Polsce 86% zabiegów angioplastyki wykonuje się 
z zastosowaniem stentów wieńcowych. Obecnie coraz 
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więcej zabiegów wykonuje się w chorobie wielonaczy-
niowej. Największym osiągnięciem kardiologii ostatnich 
lat jest leczenie ostrych zespołów wieńcowych. Obecnie 
zawał mięśnia sercowego leczymy interwencyjnie. Ogra-
niczyliśmy leczenie trombolityczne. Jeżeli w ciągu 
60-90 min jesteśmy w stanie udrożnić tętnicę wieńcową, 
praktycznie nie powinno być żadnych następstw niedo-
krwienia. Na podstawie ogólnopolskiego rejestru ostrych 
zespołów wieńcowych można ocenić  śmiertelność 
u chorych, którzy są poddawani pierwotnej angiopla-
styce w ośrodkach kardiologii interwencyjnej, w porów-
naniu z wynikami osiągniętymi 5 lat temu przy pomocy 
leczenia trombolitycznego. Nastąpiło trzykrotne zmniej-
szenie śmiertelności. A więc warto inwestować w kar-
diologię interwencyjną. W 2005 roku 47% zabiegów, 
które były wykonywane na tętnicach wieńcowych prze-
prowadzono u chorych z ostrym zespołem wieńcowym. 
Jest to 19% więcej niż w roku 2004. Największą grupę 
chorych stanowią pacjenci z najgroźniejszym typem 
zawału serca (STEMI). Duży odsetek zabiegów prze-
prowadzanych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym 
jest niewątpliwym sukcesem. Trzeba jednak pamiętać 
o konieczności planowych zabiegów angioplastyki, dzięki 
którym można zapobiec wystąpieniu zawału serca. 

Warunkiem osiągnięcia dobrego wyniku leczenia 
jest krótki czas między wystąpieniem objawów a inter-
wencją, bowiem „czas to jest mięsień”. Jeżeli leczenie 
podejmuje się w ciągu 2 godzin, można prawie całko-
wicie uniknąć uszkodzenia mięśnia sercowego; jeżeli 
w ciągu 3 godzin – zadanie to jest znacznie trudniejsze, 
a po 4 godzinach zawał mięśnia sercowego może ozna-
czać trwałe uszkodzenie. 

Dzięki finansowaniu przez program POLKARD 
(a więc finansowaniu z budżetu) stworzyliśmy system 
57 pracowni hemodynamicznych, które pełnią 24-
godzinny dyżur. Praktycznie, każdy z pacjentów 
w Polsce za wyjątkiem 6% mieszkańców Suwalszczyzny 
i Podkarpacia, może dojechać do ośrodka kardiologii 
interwencyjnej w ciągu 90-120 minut. Nie ma potrzeby, 
aby pacjent jechał do szpitala rejonowego, jeżeli w danym 
regionie istnieje możliwość wykonania bezpośrednio 
angioplastyki. W Instytucie Kardiologii wprowadziliśmy 
system telemetrii, który umożliwia bezpośredni kontakt 
z lekarzem w karetce i przesłanie obrazu EKG do ośrodka 
kardiologii interwencyjnej. Może to mieć duże znacze-
nie w medycynie ratunkowej. Dzięki przekazowi syste-
mem Lifenet z karetki pogotowia do ośrodka kardiologii 
interwencyjnej można ocenić wskazania do zabiegu inter-
wencyjnego i dać hasło „jechać natychmiast” lub jeżeli 
obraz EKG sugeruje inne rozpoznanie, możemy się zasta-
nowić, czy pacjent nie powinien pojechać do szpitala 
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rejonowego. To olbrzymia oszczędność środków. Bez-
pośredni transport chorych z zawałem serca z miejsca 
zachorowania do pracowni hemodynamicznej z ominię-
ciem najbliższego szpitala poprzedzony teletransmisją 
jest wykonalny i bezpieczny. W Polsce na terenach nizin-
nych o stosunkowo gęstej sieci dróg jednopasmowych 
większość pacjentów może znaleźć się w ośrodku 
kardiologii interwencyjnej po czasie nie dłuższym niż 
70 min od pierwszego kontaktu medycznego (przyjazdu 
karetki „R” do pacjenta), jeżeli zachorowanie następuje 
w odległości 60-70 km od tego ośrodka; po czasie nie 
dłuższym niż 90 min, jeśli  odległość wynosi około 
90-110 km i po czasie nie dłuższym niż 120 min, jeśli 
odległość wynosi około 120-130 km. Wydaje się, że 
program bezpośredniego transportu zgodnie z oczeki-
waniami zwiększa dostępność inwazyjnego leczenia 
zawału serca dla pacjentów dotychczas rzadziej kiero-
wanych do dyżurnych pracowni hemodynamicznych 
(kobiety, chorzy starsi, w ciężkim stanie klinicznym, 
z niejednoznacznym obrazem EKG) i faktycznie skraca 
czas od pierwszego kontaktu  medycznego do pierwot-
nej angioplastyki. W przygotowaniu i prowadzeniu 
programu bezpośredniego transportu kluczowa jest 
ścisła współpraca ośrodka kardiologii interwencyjnej 
z jednostkami pogotowia ratunkowego w zakresie uzgod-
nienia procedur postępowania, szkolenia zespołów pogo-
towia w ich realizacji, nadzoru nad ich przestrzeganiem 
i bieżącego porozumiewania się w kwestii ewentualnej 
modyfikacji tych procedur i przezwyciężania mogących 
się pojawiać trudności. 

Instytut Kardiologii zabezpiecza wschodnią część 
rejonu Mazowsza. Największa odległość do Instytutu 
Kardiologii wynosi 100 km, a więc karetką pogotowia 
można dojechać w ciągu 60-90 minut. W systemie 
krajowym jest 250 karetek pogotowia wyposażonych 
w systemy Lifenet. Ten system rozszerza się coraz 
bardziej; w moim przekonaniu to bardzo duży sukces 
polskiej medycyny ratunkowej i polskiej kardiologii. 

Czy istnieje nieinwazyjna metoda, która może zastą-
pić koronarografię? Czy rzeczywiście mamy do czynie-
nia  z rewolucją w obrazowaniu? Czy w przyszłości 
pracownie hemodynamiczne zamienią się w ośrodki 
integrujące innowacyjne metody diagnostyczne w celu 
coraz szerszego stosowania zabiegów endowaskularnych, 
przede wszystkim angioplastyki naczyń wieńcowych? 
Inwazyjna diagnostyka niestabilnych (ranliwych) blaszek 
miażdżycowych w połączeniu z ich obrazowaniem za 
pomocą rezonansu magnetycznego i wielowarstwowej 
tomografii komputerowej może przyczynić się do 
rozwoju celowanej angioplastyki w ściśle określonej 
lokalizacji zmian w tętnicach wieńcowych. 
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Już dzisiaj można powiedzieć, że nieinwazyjna diag-
nostyka zmian w tętnicach wieńcowych u osób bezob-
jawowych może znaleźć szerokie zastosowanie. Chorzy 
ze stabilną chorobą wieńcową skutecznie leczeni zacho-
wawczo, u których w badaniach nieinwazyjnych nie ma 
cech niedokrwienia, mogą być kwalifikowani do oceny 
nieinwazyjnej za pomocą 64-rzędowej tomografii kom-
puterowej.  Tomografia komputerowa będzie odgrywać 
dużą rolę w badaniach przesiewowych szczególnie 
u pacjentów bezobjawowych z istotnymi czynnikami  
ryzyka, obciążonych rodzinnie. Coraz częściej stosujemy 
również rezonans magnetyczny. Jest to najbardziej 
precyzyjna metoda, pozwalająca na ocenę żywotności 
i zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego.

Najnowsze kierunki leczenia choroby wieńcowej to 
terapia regeneracyjna. W Warszawie, Krakowie, Kato-
wicach i Poznaniu jest prowadzone badanie „REGENT”,  
polegające na podaniu chorym po zawale mięśnia ser-
cowego z upośledzoną kurczliwością lewej komory komó-
rek macierzystych pobranych ze szpiku. Jest to badanie 
sponsorowane przez grant Ministerstwa Nauki. 

Terapia genowa jako metoda leczenia różnych chorób 
budzi od wielu już lat duże emocje i ciągle wiąże się 
z nią duże nadzieje. Jak dotąd nadzieje te pozostają 
w dużej mierze niespełnione. Główny nurt badań nad 
terapią genową w kardiologii dotyczy leczenia zaawan-
sowanej choroby niedokrwiennej serca z zastosowaniem 
genów dla czynników wzrostu naczyń. Wynika to 
z faktu, że pomimo rozwoju technik rewaskularyzacji 
i postępu w zakresie leczenia farmakologicznego, 
ok. 5-12% pacjentów z chorobą wieńcową nie można 
skutecznie leczyć żadną ze standardowych metod 
z powodu zbyt dużego zaawansowania procesu choro-
bowego. Terapeutyczne wzmocnienie procesu angioge-
nezy w obrębie mięśnia sercowego mogłoby polepszyć 
krążenie oboczne, prowadząc do ustąpienia objawów 
dławicowych. We wcześniejszych próbach doświadczal-
nych wykazano, że stymulacja tkanek czynnikami wzro-
stu naczyń, takimi jak VEGF (naczyniowo-śródbłonkowy 
czynnik wzrostu), FGF (czynnik wzrostu fibroblastów), 
HGF (czynnik wzrostu hepatocytów) stymuluje proces 
angiogenezy. Aktywne formy czynników wzrostu naczyń 
mają krótki okres półtrwania we krwi, charakteryzują 
się też działaniami niepożądanymi przy zastosowaniu 
ogólnoustrojowym. Dlatego obecne badania koncentrują 
się na próbach wywołania angiogenezy w wyniku trans-
fekcji komórek mięśnia sercowego różnymi rodzajami 
genów dla czynników wzrostu naczyń.

W badaniu wykonywanym w Instytucie Kardiologii 
stosowany jest plazmid kodujący ludzki VEGF-A i bFGF 
(pVIF) oraz plazmid placebo (nieulegający ekspresji). 
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Plazmidy dostarczone są przez Zakład Biologii Komórki 
Instytutu Onkologii Warszawie. Konstrukt pVIF jest 
plazmidowym wektorem ekspresyjnym kodującym dwa 
czynniki o charakterze angiogennym. Wklonowana 
kaseta jest dwucistronowa. Zawiera ona: gen kodujący 
VEGF165 (Pubmed X62568), sekwencję IRES (na pod-
stawie matrycy wklonowanej do wektora pl-RES-EGFP, 
clontech, cat.#6064-1) oraz sekwencję kodującą bFGF 
(Pubmed E02544). Sekwencja IRES pochodzi z wirusa 
Encephalomyocarditis (ECMV) i zapewnia translację 
dwóch wklonowanych genów na bazie jednej bicistro-
nowej sekwencji mRNA. W kasecie sekwencje VEGF 
i FGF poprzedzane są przez sekwencje sygnałowe umoż-
liwiające sekrecję powstałych białek VEGF i FGF. Pla-
zmid bicistronowy pVIF objęty jest procedurą patentową 
(nr zgłoszenia P355354). Przed podaniem plazmidu wyko-
nywana jest koronarografia i wentrykulografia. Następ-
nie, przy użyciu systemu NOGA (Biosense) cewnikiem 
NOGA-STAR wykonuje się mapę lewej komory w celu 
określenia jej geometrii oraz potwierdzenia określonego 
poprzednio w badaniu SPECT obszaru, do którego powi-
nien być wstrzyknięty plazmid. Następnie cewnik mapu-
jący wymieniany jest na cewnik infuzyjny MYO-STAR 
z dodatkowym kanałem, zakończonym cienką wysuwaną 
igłą. Pozycja igły w miokardium monitorowana jest flu-
oroskopowo oraz na podstawie rejestracji dodatkowych 
pobudzeń komorowych. Plazmid podawany jest do 
wyznaczonego wcześniej obszaru w całkowitej dawce 
0,5 mg w 2 ml, w 10 porcjach o objętości 0,2 ml każda. 
Jednorazowo przez cewnik infuzyjny podawane jest 
więc do pojedynczego miejsca nakłucia 0,2 ml roztworu 
plazmidu. Proces pojedynczego wstrzyknięcia plazmidu 
do niedokrwionego mięśnia sercowego trwa ok. 20-40 
s. Podobna technika i dawki podawanego plazmidu sto-
sowane były w międzynarodowym badaniu Euroinject 
One, w którym brały udział dwa polskie zespoły.

Głównym punktem końcowym badania są zmiany 
ukrwienia mięśnia sercowego, oceniane w badaniach SPECT 
i rezonans magnetyczny, wykonany po 6 miesiącach od 
zabiegu, w porównaniu do wyników badań wyjściowych.

Bezpośrednie podanie do mięśniówki serca wydaje 
się najskuteczniejszym dla czynników wzrostu sposo-
bem podania genów, gdyż straty są wtedy najmniejsze. 
Metoda transfekcji komórek miokardium genami kodu-
jącymi czynniki wzrostu wywołujące angiogenezę 
wydaje się być tą najbardziej obiecującą. Za pomocą tej 
strategii usiłuje się wywołać ekspresję genu dla danego 
czynnika wzrostu w kardiomiocytach, a co za tym idzie 
angiogenezę i powstawanie nowych kolaterali w obsza-
rze niedokrwionego mięśnia sercowego. 
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Jest to znakomity przykład tego, jak rodzimy przemysł 
może pomóc w rozwoju badań klinicznych i wdroże-
niowych.

Humanizm a współczesne polskie 
społeczeństwo

Prof. Edmund Wnuk-Lipiński
Instytut 
Studiów Politycznych PAN 
Warszawa

Wykonanie projektu badawczego jest możliwe dzięki 
grantowi Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej 
Farmacji i Medycyny przyznanemu przez Polpharmę. 
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Powinienem rozpocząć od pewnego zastrzeżenia. 
Choć jestem jedynym przedstawicielem dziedziny nauk 
humanistycznych i społecznych, nie reprezentuję środo-
wiska – z dwóch powodów. Powód pierwszy – pewnie 
takiej reprezentacji bym nie uniósł. Powód drugi – nikt 
mnie do takiej reprezentacji nie upoważnił. W związku 
z tym, to o czym będę mówił, powiem we własnym 
imieniu. 

Zebraliśmy się w miejscu, w którym uczeni spoty-
kają się bardzo rzadko. I zapewne nie przypadkiem jeste-
śmy w jednej z najważniejszych instytucji politycznych 
państwa polskiego. Mogliśmy się przecież spotkać 
w Pałacu Staszica, w Audytorium Maximum, w Pałacu 
Kultury i Nauki. Spotkaliśmy się jednak tutaj zapewne 
dlatego, aby przesłać politykom bardzo silny sygnał, 
że nauka polska mimo wszystko się rozwija, czego 
mieliśmy liczne przykłady w czasie dzisiejszej sesji. 
Na początku sesji usłyszałem również pewne deklaracje: 
o zainteresowaniu polityków rozwojem nauki  i o pro-
wadzeniu Polski w kierunku gospodarki opartej na 
wiedzy, czy – może szerzej – na koncepcji knowledge-
based society. Ja te deklaracje słyszałem już wielokrot-
nie z ust przedstawicieli bardzo różnych rządów. Ale na 
ogół nie były one wcielane w życie, nawet jeżeli powsta-
wały projekty zasadniczego przekształcenia struktur 
naukowych w Polsce. Pamiętam taką pracę, dość wytę-
żoną trzeba przyznać, gremium, które skupiało uczonych 

z różnych dyscyplin z całej Polski w Radzie ds. Nauki, 
jeszcze przy prezydencie Wałęsie. Powstało bardzo dużo 
projektów, które przykrył kurz, bo tak naprawdę nikt 
się nimi nie zainteresował. Mam nadzieję, że tym razem 
będzie inaczej. Zobaczymy, czy będzie inaczej. 

Bardzo pocieszające były informacje o wzroście 
nakładów na badania naukowe. Należy się cieszyć, że 
ten wzrost nastąpił, ale należy zarazem mieć świado-
mość, że jest to drobne odwrócenie tendencji ogranicza-
nia nakładów na badania naukowe. To bardzo dobra 
wiadomość dla naszego środowiska, że ta tendencja jest 
zahamowana i odwrócona. Ale zarazem tę dobrą 
wiadomość trochę psuje projekt Ministerstwa Finansów, 
z którego wynika, że wzrost nakładów my naukowcy 
po części sfi nansujemy z własnych pieniędzy, ponieważ 
odebrane nam będzie uprawnienie do 50-procentowego 
uzysku z naszych wynagrodzeń. Wiem, że ta sprawa 
w środowisku naukowym wzbudza – słusznie, w moim 



90

przekonaniu – sporo emocji. W imieniu Komitetu 
(kiedyś nazywał się Komitetem Ratowania Nauki, ale 
nazwa była zbyt irytująca i została zmieniona), który 
ma promować zbliżanie się Polski do knowledge-based 
society, wystosowaliśmy list do premiera Marcinkiewi-
cza. Odpowiedź nie jest bardzo pocieszająca; choć przy-
znaje nam rację, nie pokazuje jasno, że fi nansowanie 
z naszych pieniędzy przynajmniej części nakładów nie 
jest dobrym rozwiązaniem. Nie informuje też, że ta 
koncepcja będzie zarzucona. Przeciwnie, wydaje się, że 
chyba będzie wprowadzana w życie. Powstaje pytanie: 
jeżeli tworzono już projekty, jeżeli w przeszłości było 
mnóstwo deklaracji o zatroskaniu rozwojem nauki ze 
strony bardzo różnych opcji politycznych i rządów, dla-
czego to wszystko kończy się na deklaracjach? Powodów 
jest oczywiście kilka. Uczeni przez większość polityków, 
a nawet chyba przez wszystkich polityków, są traktowani 
jako szczególnie kłopotliwa grupa roszczeniowa. Kło-
potliwa dlatego, bo należy o naukę dbać, nie wypada 
nie dbać o naukę. Ale polityczne skutki tego dbania są 
mizerne. Dlatego, że (i to jest drugi powód) politycy 
i uczeni działają w różnych horyzontach czasowych. 
Polityk działa w horyzoncie czasowym kadencji. U nas 
na ogół te kadencje są nawet krótsze niż konstytucyjne, 
więc to jest bardzo krótki horyzont czasowy. Uczony 
działa w innym horyzoncie czasowym, a naukowe 
i ekonomiczne skutki jego działania ujawniają się, jak 
widzieliśmy dzisiaj, dopiero po dłuższym czasie. No 
i właśnie to jest jeden z tych powodów, dla których jeste-
śmy defi niowani nie jako zasób, tylko jako dość kłopot-
liwa grupa roszczeniowa, jedna z wielu takich grup. 
Moja nadzieja wiąże się z naszym wejściem do Unii 
Europejskiej z jednej strony, i z powstawaniem bardzo 
silnych samorządów – z drugiej (czyli szczebel ponad-
państwowy i szczebel poniżej ogólnopaństwowego). 

To, o czym wcześniej mówił prezydent Grobelny, dobrze 
ilustruje co mam na myśli, mówiąc o nadziei lokowanej 
w samorządach. 

Jako socjolog powinienem coś powiedzieć o huma-
nistyce, po co ona w ogóle jest potrzebna, dlaczego 
również i o te dziedziny nauki powinniśmy dbać. Wymie-
nię tezowo, takie wydawałoby się banalne funkcje huma-
nistyki i nauk społecznych. To, że one są banalne 
nie oznacza, że nie są prawdziwe. Pierwsza z tych 
funkcji to formowanie tożsamości w zglobalizowanym 
świecie. Jeżeli nie będziemy mieli naszej oryginalnej 
myśli humanistycznej, naszych oryginalnych nauk 
społecznych, będziemy skazani na wtórność i imitację. 
Druga – to wzrost samowiedzy społecznej. Społeczeń-
stwo, które nie wie, co się z nim dzieje i nie wie, jakie 
mechanizmy nim rządzą, jest podatne na wszelkiego 
rodzaju manipulacje i reaguje raczej emocjonalne niż 
racjonalne na to, co się dzieje z nim i wokół niego. 
W związku z tym rozwój nauk społecznych i humani-
styki sprzyja wzrostowi kontroli nad własnym życiem. 
No i wreszcie, choć może to nie jest akurat rzecz, którą 
powinienem wymieniać na ostatnim miejscu, rozwój 
nauk humanistycznych i społecznych, a zwłaszcza 
rozwój edukacji, sprzyja poprawie kultury obywatel-
skiej. A tego – jak wiemy – w naszym kraju nie jest 
zbyt dużo. 

I końcowy wniosek: uważam, że jeżeli myślenie 
o knowledge-based society, o Polsce w tych kategoriach, 
jeżeli myślenie o naszym skracaniu dystansu do krajów 
najbardziej zaawansowanych technologicznie i naukowo 
nie ma być pustą mrzonką, to w polityce musi nastąpić 
reorientacja, i to strategiczna reorientacja priorytetów. 
Zamiast inwestowania w przeszłość, trzeba inwestować 
w rozwój. 
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