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SŁOWO WSTĘPNE
Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce pierwszy z pięciu numerów kwartalnika poświęconego
informacji i promocji szeroko pojętej współpracy sektora naukowego ze światem
biznesu. Wydawnictwo to jest jednym z narzędzi promocji projektu „Podkarpacka
Nauka dla Przedsiębiorczości”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA od wielu lat udowadnia, że jest
ważnym elementem rozwoju gospodarczo-społecznego na Podkarpaciu. RARR SA
bierze aktywny udział w organizowaniu lokalnej infrastruktury gospodarczej, ma
duży wpływ na wzrost inwestycji we wschodniej Polsce oddziałujących na rozwój
regionu, a w rezultacie także na cały kraj. W ciągu kilkunastu ostatnich lat RARR SA
przygotowała zaplecze do kompletnej obsługi inwestora krajowego,
zagranicznego inwestującego w nowoczesne technologie. W skład tych usług
wchodzi również asystowanie naukowcom przy zakładaniu klastrów czy firm spinout.
Projekt „Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości” to kolejne narzędzie
przekazywane w ręce naukowców służące rozwijaniu kontaktów i realizacji
wdrożeń pomiędzy szeroko pojętą nauką i biznesem na terenie całego kraju, jak
również przekazanie wiedzy i nowych umiejętności w sprawniejszej komercjalizacji,
promocji, ochronie własności intelektualnej i przemysłowej.
Mamy nadzieję, że z kwartalnika dowiecie się Państwo nie tylko o sukcesach, które
tchną w was optymizm i wolę działania, ale również przeczytacie o otoczeniu
biznesu i nauki, które wspiera idee wdrożeń innowacji, proponując nietypowe
rozwiązania.
Życzymy owocnej lektury.
Zespół projektowy

OD REDAKCJI
Kwartalnik „Innowacje – nauka dla biznesu, biznes dla nauki” to przegląd
innowacyjnych opinii, pomysłów, idei na tematy ulokowane na styku nauki i biznesu. Mamy jednak nadzieję, że przedstawione w nim punkty widzenia wniosą coś
więcej niż tylko ogólne głosy mainstreamu innowacyjności. Na rynku
wydawniczym, tym drukowanym i tym cyfrowym, pojawiło się już do tej pory wiele
pozycji mówiących o problemach i możliwościach wdrożeniowych. Mamy
chociażby doskonały Portal Innowacji (www.pi.gov.pl) Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, na którym oprócz informacji na temat ważnych wydarzeń
zarówno dla naukowców, jak i biznesmenów, znajdziecie Państwo dyskusję, relacje
z wydarzeń i sporą już biblioteczkę opracowań dotyczących teorii i praktyki B+R
w świetle ich komercjalizacji. Dlatego też postaramy się, aby ten kwartalnik wniósł
kilka świeżych spojrzeń na problemy innowacyjności w środowisku naukowym
skierowanym na komercjalizację zarówno ze strony młodych naukowców,
pracowników administracji, jak i doświadczonych pracowników szeroko pojętego
działu wdrożeń. Postaramy się, oprócz wizji poszczególnych środowisk,
proponować konkretne alternatywy dotyczące współpracy biznesu z nauką, czy też
rozwiązania systemowe zarówno dla środowisk akademickich, jak i biznesowych.
Zapraszamy do współpracy młodych naukowców, doświadczonych biznesmenów
i wszystkich tych, którzy mają do zaproponowania coś mieszczącego się w tematyce
kwartalnika„Innowacje – nauka dla biznesu, biznes dla nauki”.
Redakcja
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Innowacje – podbój kosmosu czy czyste ulice?
MACIEJ ZARAŃSKI
W pierwszym numerze kwartalnika „Innowacje – nauka dla biznesu, biznes dla
nauki” chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na definicję słowa „innowacja”.
Jako podstawę przyjmę tę, która opracowana została na potrzeby
beneficjentów tego szerokiego zagadnienia i opublikowana w jednym z największych portali tematycznych – Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl). Definicja
słownikowa nie oddaje w pełni bogactwa tego wyrażenia, które obecnie
nabrało znaczenia większego niż zwyczajowo przyjęte. Innowacja, innowacje,
innowacyjność, traktowane są jako trend nie tylko w gospodarce o charakterze
wysokich technologii i niezrozumiałych dla przeciętnego odbiorcy zagadnień,
ale również sięgają życia codziennego. Sformułowania z tymi słowami
stosowane są już nawet w reklamach szamponów do włosów, mydła czy
jogurtów. Oto cytat z wcześniej wspomnianego portalu:
„Zjawisko innowacji jest nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, nowości,
reformy czy też idei postrzeganej, jako nowa. Za innowacje uważa się
najróżniejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym,
organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym. Tak bardzo zróżnicowane
i niesprecyzowane pojmowanie innowacji wynika zarówno z niedługiej tradycji
badań nad innowacjami, jak i odmienności ujęć teoretycznych.”
(źródło: www.pi.gov.pl, 04.02.2010 roku)
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rąbek u spódnicy wyklucza ich ze współpracy. Może
W naszym kraju pokutuje stereotyp, że coś „innotrochę brutalnie powiedziane, ale uważam, że dotyka
wacyjnego” musi wiązać się tylko i wyłącznie z wysoką
sedna sprawy – zaufania i chęci wspólnego rozwiątechnologią na miarę nagrody Nobla lub przełomu
w podróżach międzyplanetarnych. Oczywiście to tylko
zywania problemów realizując swoje/wspólne cele.
jedna strona medalu. Przed dokonaniem wielkiego
Jest to sytuacja patowa, która stawia rozwój gospodarki
skoku cywilizacyjnego i wybudowania na polskim
i nie tylko w mało perspektywicznym położeniu.
wybrzeżu kosmodromu do wysyłania w przestrzeń
Jednym z rozwiązań tego problemu może być
kosmiczną satelit rodzimej produkcji, gospodarka i spopojawienie się na scenie „pojednania”, obok różnego
łeczeństwo muszą wziąć bardzo długi rozbieg. Tym
rodzaju instytucji szkoląco-przygotowująco-pośredrozbiegiem mogą i powinny być wdrażane innowacyjne
niczących,
nowego gracza – samorządów. Propozycja,
rozwiązania na poziomie lokalnym i regionalnym.
którą chcę Państwu przedstawić polega na zawiązaniu
Współpraca pomiędzy nauką a biznesem wydaje się
współpracy pomiędzy lokalnymi ośrodkami władzy a ośdobrą drogą do wprowadzenia na rynek rozwiązań,
rodkami
uniwersyteckimi. Tego typu współpraca jest już
produktów, usług etc., które zmienią życie każdego z nas.
inicjowana w kilku miastach, między innymi we
Pokażą, że nowych rozwiązań nie należy się bać, a wręcz
Wrocławiu, gdzie od kilku lat działa Biuro
przeciwnie – trzeba je oswoić i stosować jak
Współpracy z Uczelniami Wyższymi, które ma
najszerzej, aby osiągnąć przynajmniej
Trudne
za zadanie włączenie wrocławskich uczelni
europejskie standardy życia. Kooperacja
w prace rozwojowe na rzecz Wrocławia.
problemy
między nauką i biznesem otwiera
Kolejnym i równocześnie jednym z wielu
ogromne możliwości. Jak jednak
pozostawione
efektów działalności proinnowacyjnej
doprowadzić do tej współprac y?
same sobie,
miasta
Wrocławia, jest powstanie pierCzytający ten artykuł pomyślą zapewne:
staną się jeszcze
wszych na terenie Polski standardów w za„no tak, ale to nie jest takie proste!” i będą
trudniejsze
kresie kształtowania zieleni miejskich tras
mieli zupełną rację. Jak stanowi jedno z praw
komunikacyjnych.
Standardy te powstały na
Murphiego: „Trudne problemy pozostawione
zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
same sobie, staną się jeszcze trudniejsze”. Od
przy
współpracy
z Biurem Rozwoju Wrocławia. Wykonał
czegoś trzeba zacząć, dlaczego więc nie od początku, od
je zespół naukowców pod kierownictwem dr Elżbiety
rzeczy podstawowych?
Szopińskiej, w skład którego wchodzili także dr inż.
Nie odkryję chyba wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że
Justyna Zygmunt-Rubaszek i mgr Daniel Skarżyński,
poziom zaufania biznesu do nauki i nauki do biznesu jest
pracujący na Wydziale Inżynierii Kształtowania
na poziomie podejścia „psa do jeża” z kolokwialnego
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we
zwrotu. Oczywiście nie przejawia się to zawsze i w każWrocławiu. Opracowane standardy mają na celu
dym przypadku, ale chodzi o pewną masę, która deprzedstawienie zbioru zasad i głównych zagadnień
cyduje o tym, że wdrażanie innowacji czy kreowanie
problemowych dotyczących kształtowania zieleni
takich rozwiązań jest w Polsce jeszcze w powijakach.
wysokiej (drzew) wzdłuż miejskich tras komunikacyjNaukowcy wciąż jeszcze uważają, że pecunia zarabiana
nych. Dostarczają narzędzi pracy dla planistów,
w ramach działalności uczelni jednak olet. Biznesmeni za
projektantów i wykonawców, materiału pomocniczego
to patrzą na naukowców jak na baletnice, które pięknie
dla jednostek decyzyjnych nie związanych z branżą
tańczą, ale przy pierwszym zderzeniu z rzeczywistością
zieleni, ułatwiają podejmowanie decyzji i godzenie
sprzecznych interesów różnych branż oraz stwarzają
podstawy merytoryczne do uchwalenia regulacji
prawnych w zakresie kształtowania miejskich tras
komunikacyjnych z zastosowaniem zieleni wysokiej.
Dla biznesu, zwłaszcza branży deweloperskiej, oznacza
to między innymi skrócenie ścieżki decyzyjnej i unikanie
kar za wykroczenia związane z niszczeniem zieleni oraz
podnoszenie standardów swoich usług, a w efekcie
lepsze warunki życia mieszkańców, między innymi
poprawę jakości powietrza atmosferycznego w miastach. Zarządzenie to zostało wprowadzone w maju 2010
roku. Prawda, że można?
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Podany przykład dotyczy dużej aglomeracji miejskiej,
a podobne działania prowadzone są już w wielu miastach
w Polsce. Gdyby jednak przełożyć ten rodzaj współpracy
o poziom niżej? Przenieść współpracę na poziom
mniejszych powiatów, gmin. Oczywiście nie wszystkie
dyscypliny nauki będą mogły brać udział w tego typu
działaniach ze względu na ich specyficzny charakter.
Proponuję jednak na początek przyjrzeć się dwóm
elementom z wachlarza rozwoju regionalnego każdej
„małej ojczyzny” – turystyce i ochronie środowiska. Warto
by wprowadzić system zamówień na rozwiązanie
konkretnych, lokalnych problemów. Szerokie zainicjowanie współpracy samorządów z uczelniami, poprzez na
przykład konkursy na: budowę strategii rozwoju
turystyki, zagospodarowanie zieleni miejskiej, rozwiązania proekologiczne w jak najszerszym tego słowa
znaczeniu. Opracowania te mogłyby być tworzone przez
naukowe koła studenckie lub dodane do puli prac
licencjackich, inżynierskich, magisterskich czy doktorskich.
Kto zyskuje na tej współpracy? Wszyscy! Samorząd? Ma
dokumentację przedwykonawczą lub wykonawczą do
rozwiązania założonych problemów. W najgorszym
przypadku (brak pieniędzy w kasie) efekty tej współpracy
stanowić będą materiał wspomagający w procesie
aplikowania o środki finansowe z funduszy unijnych.
Posiada dostęp do innowacyjnych rozwiązań wprost
z ośrodków uniwersyteckich. Może realizować podstawowe zadania samorządu lokalnego – podejmować
działania na rzecz poprawy standardu życia mieszkańców. Biznes? Otrzymuje sprecyzowane wymagania co do
przedmiotu inwestycji prowadzonej przez lokalne
władze. Otwiera się przed nim możliwość wprowadzenia
na rynek nowych rozwiązań nie stosowanych dotychczas
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w regionie, co może stanowić podstawę do wprowadzenia do pakietu swoich usług nowego produktu.
Pozyskuje nowych, kreatywnych pracowników –
absolwentów, autorów projektów. Realizuje podstawowe założenie działalności – zwiększenie obrotów.
Uczelnia? Zyskuje promocję wartą wiele setek tysięcy
złotych. Konsekwencją jest zwiększony nabór studentów, którzy poszukują uczelni, która da im nie tylko
dyplom, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności
i możliwość podjęcia pracy w zawodzie. Realizuje
założenia komercjalizacji i aplikacyjności działań
dydaktycznych. Student? Otrzymuje nagrodę od zamawiającego produkt w postaci wejścia w świat konkurencyjności i praktycznego zastosowania wiedzy nabytej
w murach uniwersytetu. Otwiera się przed nim
możliwość znalezienia przyszłego pracodawcy lub
nabrania apetytu na realizację własnego pomysłu na
biznes (akademickie inkubatory czekają).
Co zyska szeroko propagowana idea połączenia nauki
z biznesem? Poligon doświadczalny, który udowodni
w krótkim czasie, że innowacje i wdrażanie wyników
badań naukowych, czy ogólnie współpraca z ośrodkami
uniwersyteckimi, to nie tylko podróże w kosmos,
nanotechnologie i inwestycje wysokiego ryzyka. Pozwoli
nauczyć wszystkich uczestników procesów wdrożeniowych jak współpracować, a w efekcie końcowym ufać
i sięgać po coraz to bardziej skomplikowane projekty.
To również, a może przede wszystkim, czyste ulice, wyższy standard życia, porządek i planowanie rozwoju na
poziomie regionalnym.
O tym, co stoi na przeszkodzie uruchomienia takiego
systemu, a także propozycje organizacyjne w najbliższym numerze kwartalnika„Innowacje – nauka dla biznesu, biznes dla nauki”.

PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
O projekcie
Projekt "PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" jest realizowany w okresie od 01 września 2010 r. do 30
września 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2
Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.
Cel projektu
Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora B+R z woj.
podkarpackiego w zakresie sprawnego zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz wzrost
komercjalizacji rezultatów prac badawczych pod kątem zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy sektorem B+R
i przedsiębiorcami.

Oferujemy bezpłatne szkolenia dla pracowników m.in.
jednostek naukowych z tematyki:
ü
Komercjalizacja wyników badań naukowych
ü
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
ü
Zarządzanie projektami badawczymi
ü
Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych
ü
Promocja i marketing badań naukowych

Ponadto w ramach projektu przewidziane jest stworzenie na stronie www Katalogu Ofert Technologicznych
w jednostkach sektora B+R. Instytucje tego sektora będą miały możliwość zgłaszać ofertę do bazy projektu. Katalog
będzie również dostępny w wersji wydrukowanej i rozdystrybuowany do przedsiębiorstw, instytucji zainteresowanych
wdrażaniem nowych technologii, usług itp.
W ramach projektu zostaną zorganizowane targi innowacji dotyczących badań naukowych i prac badawczych
(czerwiec 2011 r. oraz II kwartał 2012 r.)
Projekt zakłada również organizacje wizyt studyjnych, których celem jest umożliwienie uczestnikom projektu lepszego
zrozumienia określonych aspektów prowadzenia badań naukowych i prac badawczych w jednostkach B+R w kraju i za
granicą. Wizyty studyjne przyczynią się do kontynuowania wymiany porad, pomysłów i informacji przez uczestników
projektu oraz do wzbogacenia przepływu informacji, dobrych praktyk i nawiązania dalszej współpracy pomiędzy
uczestniczącymi w wizycie przedstawicielami jednostek
B+R z różnych regionów Polski i krajów UE.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie
www.podkarpackanuaka.pl oraz w biurze projektu:

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. 017 8676214
www.rarr.rzeszow.pl
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Nauka i biznes – konflikt czy zaufanie?
mgr PATRYCJA STAROSTA /psycholog
Angielskie słowo „science” oznacza nauki przyrodnicze, w języku polskim
zaś słowo „nauka” ma szersze znaczenie. Obraz świata, jaki buduje nauka,
to część kultury masowej; naukowiec to osoba budząca szacunek
społeczny, człowiek, który poszukuje odpowiedzi na pytania, na które
nikt do tej pory nie odpowiedział. Według pozytywnego archetypu
naukowcy to ludzie posiadający wrodzoną motywację do
poznawania zasad, według których funkcjonuje świat
i poszukiwania przyczyn, które do tego doprowadziły
(Aronson, 1997).
Charakterystyczne dla pracy naukowca jest
przede wszystkim posługiwanie się metodą
naukową w działalności badawczo-publikacyjnej. Proces ten wymaga wielokrotnych
powtórzeń, eliminacji błędów, działań empirycznych, co prowadzi do powstania wiedzy, z
której później korzysta cały świat. Właśnie
zastosowanie nauki w praktyce jest współcześnie największym motorem rozwoju nauki. Jest też
podstawą finansowania badań naukowych.
Oczekiwania w stosunku do takich badań są
podobne jak w odniesieniu do inwestycji giełdowych –
w określonym czasie mają przynieść zyski w przeciwnym
razie finansowanie tych prac przestaje być opłacalne dla
sponsora. Zyski finansowe są dziś najczęstszym
powodem zajmowania się nauką nie tylko przez
badaczy, ale również sponsorów, czy danych grup
społecznych, jednak należy zaznaczyć, że nie
zawsze stanowią motywację dla jednostek, które
to robią. Często więc dochodzi do konfliktu
pomiędzy naukowcami i ludźmi biznesu. Grupy
te bez siebie nie mają szans na rozwój, a jednym
z głównych powodów spowolnień w tym
zakresie są konflikty.
„Konflikt (łac. conflictus – zderzenie) wszelkie
zetknięcie się sprzecznych dążeń, niezgodność
interesów, poglądów” (Słownik wyrazów obcych,
Warszawa 1979, s. 379). W podręcznikach trenerskich
„konflikt jest ujmowany jako sytuacja sprzeczności,
w której uczestnicy próbują narzucić nawzajem sobie
swoją wolę” (Reger Fisher, William Ury, Bruce Putton,
Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa
1994, s. 9). Psychologia konfliktem nazywa spór między ludźmi, dlatego
analizując konflikt z psychologicznego punktu widzenia, należy się
skupić przede wszystkim na psychice ludzkiej. Uczucia, przekonania,
postawy i zachowania ludzkie są ważne we wszystkich sytuacjach
konfliktowych.
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Jak wobec tego rozwiązać sytuacje konfliktu naukowców
i ludzi biznesu? Jak poprawić wzajemne zaufanie tych grup
do siebie? Konfliktogenna jest zazwyczaj zależność
asymetryczna, gdy jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
Podobnie jest, gdy występują istotne różnice perspektywy
czasowej pomiędzy stronami konfliktu. Do konfliktu może
prowadzić także różnicowanie organizacyjne. W rzeczywistości
trudno tutaj mówić o przewadze jednej ze stron, można raczej mówić
o wzajemnej zależności.
Przypomnijmy sobie teraz, jak definiowany jest naukowiec. To osoba o wrodzonej motywacji do poznawania. Dlatego też pracy naukowej często towarzyszą głębokie emocje. Naukowiec działanie traktuje jako wyzwanie, często
nawet misję, jaką powinien spełniać dla świata. Naukowiec dzielnie walczy, by
misja zakończyła się sukcesem, zaś przedsiębiorcy winni zadbać o to, by system
prawny chronił prawa naukowców do czerpania zysków ze swoich odkryć, co
daje poczucie bezpieczeństwa. Dopiero zaspokojenie podstawowych potrzeb
człowieka pozwoli wspiąć się na wyższy szczebel twórczy. Jednocześnie jest
gwarantem udanej współpracy w myśl powszechnie znanej reguły
wzajemności, według której to czujemy się zobowiązani do odwdzięczania się
drugiej stronie za pozytywne działania.
Bibliografia
Aronson, E. (1997). Człowiek: istota społeczna.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Fisher R., Ury W., Putton B., (1994).
Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa PWE
Słownik Wyrazów Obcych, (1979). Warszawa
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Jak tworzyć atmosferę innowacji?
PIOTR CZEKIERDA
Z pewnością ważnym krokiem naprzód
będzie stworzenie pozytywnego
klimatu dla innowacji. Klimat tworzą
ludzie, na uniwersytecie są to
szczególnie nauczyciele akademiccy, stąd te kilka uwag będzie
dotyczyło przede wszystkim
pracy akademików. Obszarem
wiedzy, który może nam tutaj
pomóc, jest tzw. zarządzanie talentami. To, od czego warto zacząć
wprowadzanie klimatu, na którym nam
zależy, to docenianie twórczego myślenia2, premiowanie
go, nieszczędzenie czasu na twórczą eksplorację. Jeden
ze znajomych nauczycieli opowiadał mi kiedyś, jak
w szkole podstawowej na lekcji języka polskiego,
poświęconej składni zdania, udało mu się napisać zdanie,
którego nie udało się rozebrać gramatycznie jego
nauczycielce. Gdy nie udało się to również jej koleżance,
nauczycielki podarły kartkę z zapisanym przez ucznia
zdaniem i wrzuciły do kosza. W poszukiwaniu innowacji
chodzi o coś zupełnie odwrotnego. Widzimy tutaj, jak
ważna jest także duchowa dyspozycja nauczyciela –
otwartość na twórczość, która może nas przerosnąć.

Miejscem, które powinno sprzyjać narodzinom
innowacji jest uniwersytet. I rzeczywiście, w bardzo wielu
przypadkach, tak jest. Uczelnie, które poważnie traktują
wyzwanie, jakim jest innowacyjne myślenie, a potem
przekładanie tego myślenia na konkretne rezultaty,
wyróżniają się między innymi czymś, co możemy nazwać
atmosferą innowacji. Oczywiście, sama atmosfera nie
wystarczy, aby stać się potentatem innowacji, muszą za
nią stać konkretne rozwiązania organizacyjno-finansowe. Niemniej jednak, gdy nie ma sprzyjającej atmosfery,
trudno o nowatorskie, szerokie, twórcze myślenie.
W niniejszym tekście spróbuję przedstawić kilka
czynników, które mogą pomóc w tworzeniu klimatu
dobrego dla innowacji. Rozmiary tego artykułu nie
pozwalają na ich szersze omówienie, ale warto się nad
nimi pochylić, bowiem wyniki Raportu o Kapitale
Intelektualnym Polski z roku 2008 pokazują, że w kwestii
innowacji mamy sporo do zrobienia1. Raport ukazuje, że
Polska, w stosunku do potencjału, jest jednym z najmniej
innowacyjnych krajów świata.
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Kolejnym elementem, który może sprzyjać innowacjom
jest zachęta do działania na przedmiotach i ideach.
Poszukiwanie nowych znaczeń, nowego kontekstu ich
użycia, może skutkować nową jakością. Paul Torrance
wymienia kolejne składniki dobrego modelu pracy
nastawionej na rozwój talentów: uczenie systematycznej
analizy i oceny każdego pomysłu; utrwalanie twórczej
atmosfery (swoboda w przestrzeni i zachowaniu);
wyrabianie w studencie umiejętności unikania sankcji ze
strony kolegów; rozwiewanie obaw, których źródłem są
arcydzieła i przekonywanie, że tworzyć można na co
dzień; wspieranie i ocenianie procesów uczenia się
inicjowanych przez samych studentów; stawianie
kontrowersyjnych pytań; włączanie poczucia humoru;
tworzenie sytuacji wymagających nieszablonowego
myślenia, nowych rozwiązań; dbanie o okresy zarówno
wzmożonej aktywności, jak i względnego spokoju;
udostępnianie środków niezbędnych do realizacji
pomysłu; utrwalanie zwyczaju kończenia realizacji
pomysłów; rozwijanie konstruktywnego, zdrowego
krytycyzmu; zachęcanie do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin.

W procesie budowania atmosfery sprzyjającej innowacji warto również wziąć pod uwagę czynniki wzmacniające
motywację zdolnych studentów. Jak to robić? Kilku interesujących rad udziela nam A. McGinnis3. Przede wszystkim od
osób, z którymi działamy warto oczekiwać tego, co najlepsze oraz wysoko ustawiać poprzeczkę doskonałości. Z drugiej
strony, należy stworzyć atmosferę, w której niepowodzenie nie oznacza przegranej. Dobrze jest wykorzystywać wzorce
osobowe, przykłady, które zachęcają do sukcesu. Poza tym warto pamiętać o tym, aby okazywać uznanie i chwalić
osiągnięcia, nagradzać współpracę, ale także pozwalać, aby w grupie zdarzały się oczyszczające burze. Innowacjom
sprzyja współpraca, potrzebę współzawodnictwa należy wykorzystywać w sposób umiarkowany. Ogromne znaczenie
dla całości skutecznego systemu motywacji ma troska o to, aby własną motywację utrzymywać na wysokim poziomie.
Stawiam tezę, że ma to kluczowe znaczenie. Sprężystość nas – nauczycieli akademickich – dodaje niezwykłej siły naszym
studentom. Sprawia, że zaczynają dostrzegać sens w wymaganiu od siebie więcej, w bardziej wytężonej i twórczej pracy.
Gdy towarzyszy temu dobry humor i szerokość myślenia, do innowacji niedaleko.

Collegium Wratislaviense to instytucja, której
celem jest inspirowanie i wzmacnianie elit. Nasze
programy szkoleniowo–wdrożeniowe oferujemy
przedstawicielom środowisk akademickich i biznesowych. Collegium jest miejscem, w którym osoby
chcące ponosić więcej odpowiedzialności mogą
otrzymać profesjonalne i integralne wsparcie:
inspirujące idee, skuteczne narzędzia i metody pracy,
ożywczą refleksję, budujące doświadczenie
współpracy. Inspirujemy się stylem
działania angielskich uczelni –
Oksfordu i Cambridge, ale także
tradycją polsk iego Collegium
Nobilium powołanego w XVIII wieku
właśnie w celu kształcenia elit dla
Rzeczypospolitej. Specjalizujemy się
w metodzie tutoringu, którą promujemy i wdrażamy w polskim
systemie edukacji oraz w mentoringu, który oferujemy przedsiębiorstwom. Więcej informacji o Collegium znajdą Państwo na stronie:
www.cw.edu.pl .

Piotr Czekierda – prezes zarządu Collegium
Wratislaviense. Tutor akademicki i certyfikowany
trener biznesu, specjalizuje się w szeroko
rozumianym przywództwie, metodach edukacji
zindywidualizowanej (mentoring, tutoring,
coaching) oraz programach roz wojowych
d e d y k owa nyc h k o n k re t ny m i n s t y t u c j o m .
Realizował projekty szkoleniowe w Polsce i za
granicą (m.in. we Francji, na Litwie, w Izraelu, Białorusi,
Słowenii, Niemczech). Jako członek zespołu Domu
Spotkań im. Angelusa Silesiusa został laureatem Nagrody
Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej
Inicjatywy Edukacyjnej (w 2003 roku). W latach
2006–2008 był tutorem Programu Liderzy PAFW. Autor
publikacji dotyczących edukacji zindywidualizowanej
i rozwijania talentów, nowoczesnego uniwersytetu oraz
kapitału społecznego. Z wykształcenia jest politologiem,
studiował także filozofię. Jego pasją są koszykówka, jazz,
podróże, klasyczna myśl polityczna i poezja.
Wolontariusz Fundacji św. Mikołaja. Żonaty, ojciec dwójki
dzieci.

Collegium Wratislaviense
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Zielone ściany

innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ekoinżynierii
mgr inż. DANIEL SKARŻYŃSKI
INSTYTUT KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Obecny rozwój miasta prowadzi do powstania znacznej ilości nowych szlaków
komunikacyjnych, poszerzenia jezdni. Co więcej, projektowane instalacje
infrastruktury podziemnej w pasach przeznaczonych pod zieleń,
uniemożliwiają sadzenie drzew, ze względu na normy i przepisy zachowania
właściwych od nich odległości. Biorąc pod uwagę procesy degradacji, należy
liczyć się z opracowaniem skutecznych metod kompensacji strat
ekologicznych poprzez inwestycje w zakresie zieleni. Ostatnimi czasy
największą popularność wśród niekonwencjonalnych upraw miejskich
zdobywają pionowe ogrody, które umożliwiają wprowadzanie na elewacje
budynków nie tylko pnączy, ale także bylin, krzewów oraz małych drzewek.
Liczne ich przykłady można odnaleźć w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki
Północnej (ryc. 1, 2).
Brak prowadzonych na terenie Polski badań w tym zakresie oraz regulacji
technicznych spowalnia i utrudnia wprowadzenie tego typu rozwiązań na
ściany budynków. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu podjęto po
raz pierwszy w skali kraju tematykę ścian roślinnych w celu zbadania
funkcjonowania różnych wariantów pionowych ogrodów w warunkach
miejskich na tle konkretnych danych meteorologicznych, prowadzących do
powstawania profesjonalnie zazielenionych ścian na terenie miasta Wrocławia
i innych miast Dolnego Śląska. Tematyka pracy badawczej jest także niezwykle
istotna dla ustawodawców, inwestorów, projektantów, firm wykonawczych
oraz eksploatatorów wszelkiego rodzaju systemów zielonych ścian i wpisuje
się w dziedzinę „Nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia”
Dolnośląskiej Strategii Innowacji.
Dzięki przeprowadzonym eksperymentom możliwa będzie ocena
funkcjonowania wybranych systemów zielonych ścian w warunkach
miejskich. W trakcie badań oszacowana zostanie możliwość zastosowania ich
w procesie retencjonowania wody opadowej na terenach zurbanizowanych.
Interpretacja przestrzennego rozkładu temperatur wokół roślinnych ścian
i warunków termicznych w substracie glebowym pozwoli opracować katalog
doboru roślin dla potencjalnych zielonych ścian na terenie województwa
dolnośląskiego.
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Model badawczy pionowego ogrodu został wykonany
w ramach rozprawy doktorskiej Kształtowanie się
stosunków wodnych i termicznych realizowanej przez
mgr inż. Daniela Skarżyńskiego w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab.
inż. Anny Pływaczyk. Obiekt zlokalizowano we Wrocławiu
na terenie Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii
Wrocław Swojec. Głównym założeniem stacji jest
możliwość wykonania doświadczenia z uwzględnieniem
wystawy elewacji na słońce (ryc. 3). Na przygotowanych
stacjach zostały zamontowane wykonane wcześniej
autorskie panele roślinne w dwóch technologiach –
panele roślinne wypełnione substratem glebowym oraz
na podłożu wykonanym z filcu hydroponicznego
utrzymującego rośliny. Łącznie obiekty zostały
wyposażone w 72 panele. W każdym panelu posadzono
po pięć gatunków roślin (ryc. 4). Przy doborze brano pod
uwagę gatunki zastosowane na istniejących już na
świecie ścianach roślinnych oraz popularnie występujące
w założeniach ogrodowych na terenie Dolnego Śląska.
Kryteria doboru roślin obejmowały wskaźnik adaptacji,
pokrycie, odporność na choroby i szkodniki, trwałość,
sposób rozmnażania, odporność na suszę, mrozoodporność, aspekty wizualne (kształt i kolor liści,
kwitnienie, owocowanie, zmienność plastyczną).
W doświadczeniu zastosowano 60 gatunków roślin
reprezentujących krzewy, byliny oraz trawy (ryc. 5).
Zastosowane nawodnienie jest ściśle związane z uprawą
hydroponiczną, zapewniając odpowiednią ilość mikroi makroelementów. W ramach rozprawy doktorskiej

Ryc. 1. Muzeum Quai Branly, Paryż
(fot. mgr inż. Daniel Skarżyński)

przygotowano także dokumentację patentową dotyczącą opracowanych rozwiązań technicznych ścian
roślinnych.
Na wykonanych obiektach został zamontowany
innowacyjny system sond STZ do pomiaru rzeczywistego
przestrzennego rozkładu temperatur opracowany
w 2007 r. na potrzeby badania rozkładu temperatury
w profilu gleby we współpracy Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu z Politechniką Wrocławską. W odróżnieniu od standardowych metod
pomiarowych sondy umożliwiają pomiar rozkładu
temperatury w profilu zielonych ścian w pojedynczym
przekroju ściany na pięciu głębokościach. Dodatkowo
stanowiska pionowych ogrodów wyposażano w stacje
pomiaru odpływu wody z paneli roślinnych. Do tego celu
użyto głowicę pluwiografu jako elementu do pomiaru
objętości wody odpływającej z rynny zbiorczej
znajdującej się na każdej elewacji badanych obiektów.
Pomiar wysokości słupa cieczy przetwarzany jest do
postaci cyfrowej, z wykorzystaniem zintegrowanego
enkodera kwadraturowego.

Ryc. 2. Pershing Hall, Paryż (fot. mgr inż. Daniel Skarżyński)
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Obecnie badania wykonywane w ramach rozprawy doktorskiej
są współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach
programu Stypendium „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja
w innowacyjny rozwój regionu” (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie
8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie
Innowacji). W ramach projektu nawiązano współpracę z firmą
ALITECH w celu aktywnego działania na rzecz rozwoju nauki
i techniki w dziedzinie projektowania i wytwarzania technologii
przyrządów pomiarowych.

Ryc. 3. Model badawczy pionowego ogrodu wykonany
w ramach rozprawy doktorskiej Kształtowanie się stosunków
wodnych i termicznych i zlokalizowany we Wrocławiu na terenie
Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław Swojec
(fot. mgr inż. Daniel Skarżyński)

Ryc. 4. Ściany roślinne wykonane na poszczególnych elewacjach
obiektów doświadczalnych (fot. mgr inż. Daniel Skarżyński)

W 2009 roku nawiązana została współpraca z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz Biurem Rozwoju Wrocławia, dotycząca
realizacji rozprawy doktorskiej. Współpraca ta obejmuje konsultacje z pracownikami wyżej wymienionych instytucji oraz
transfer danych. Prowadzone badania oraz współpraca z jednostkami administracyjnymi przyczynią się do popularyzacji
tematyki zielonych ścian na terenie regionu i Polski oraz udowodnią ich liczne korzyści estetyczne, ekologiczne oraz
ekonomiczne. Popularyzacja rozwiązań roślinnych ścian zaowocowała także współpracą z firmą Greenarte®. Wzajemne
działania oraz wykorzystanie wiedzy naukowej i praktycznej pozwoliło na opracowanie systemów roślinnych ścian do
pomieszczeń mieszkalnych oraz biurowych (ryc. 6). Mobilne systemy pionowych ogrodów z automatycznym systemem
nawadniania są idealnym rozwiązaniem dla małych przestrzeni, wprowadzając maksimum zieleni.
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Ryc. 5. Różnorodność zastosowanych gatunków
na roślinnych ścianach (fot. mgr inż. Daniel Skarżyński)

Ryc.6. Przykładowe rozwiązania roślinnych ścian
wykonanych przez firmę Greenarte®
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Robię w Art Designie
Magdalena Gazur
PRACOWNIK DYDAKTYCZNY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU NA WYDZIALE CERAMIKI I SZKŁA

W ciągu ostatnich lat na rynku projektowym w Polsce
pojawił się nowy nurt, będący niejako alternatywą dla
wzornictwa przemysłowego, a który często nazywany
jest Art Design.
Młodzi projektanci rzucają wyzwanie użytkowości.
Balansują na jej granicy. Słowo „Art” podkreśla nietuzinkowość, artystyczną wizję, a „Design” ukierunkowuje
dany obiekt na użyteczność. Przyglądając się życiu
codziennemu, młodzi projektanci poszukują w nim
inspiracji, modyfikują je, przetwarzając, nadając nowe
kształty i formy. Rodzą się nowo-twory działające na
pograniczu użytkowości. To co powstaje podąża za
trendami, odpowiada odbiorcy w granicach estetyki.
Współczesne portale internetowe związane z tematyką
designu każdego dnia prezentują nam nowe produkty,
ciekawe, wyszukane rozwiązania przedmiotów
codziennego użytku. Czy nurt ten jednak mimo
twórczego boomu i wzrastającej świadomości kreacji nie
jest wynikiem ograniczonej wiedzy związanej z profesjonalnym projektowaniem? Czy nie jest to rodzaj
„radzenia sobie” z tytułem projektanta, jaki przypisany
zostaje absolwentom wzornictwa? Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania, przyjrzyjmy się branży
związanej z ceramiką użytkową.
Ceramika w Polsce często kojarzona jedynie z produkcją
płytek ceramicznych, a w obrębie form użytkowych
postrzegana przez pryzmat wyrobów bolesławieckich,
wyzwala pejoratywny odbiór w młodych użytkownikach.
Pojawienie się nurtu Art Design dało możliwość
poszerzenia obecności ceramiki w życiu codziennym,
otworzyło furtkę obiektom ciekawym estetycznie,
pozytywnie postrzeganym, stwarzając tym samym
popyt na hand made.
Sprawa zaczyna się komplikować, kiedy mówimy
o masowej produkcji, w której problem stanowi
chociażby czasochłonny proces wykonania pojedynczej
sztuki, nie mówiąc już o niemożliwości odtworzenia
wykonanego produktu ze względu na jego skomplikowaną formę. Na ile w takim razie młody projektant –
absolwent wydziału ceramiki, odnajduje się w realiach
rynkowych?
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Wciąż dają się odczuć luki w kształceniu. Zderzenie z rzeczywistością zaraz po ukończeniu studiów okazuje się bolesne.
Z jednej strony braki w metodologii projektowania, w umiejętności zarządzania produktem, szczególnie jego
wprowadzaniem na rynek. Przygotowanie pod względem rozwiązań prawnych, w zakresie chociażby prawa autorskiego,
bywa często obcą kompetencją dla absolwentów kierunków projektowych. Z drugiej strony nieufni pracodawcy,
szefowie firm, dla których ryzyko współpracy ze świeżo upieczonym „artystą” często graniczy z cudem. Nie są oni
przygotowani do podjęcia ryzyka i otwarci na działania innowacyjne.
Współczesna metodologia projektowania rożni się znacząco od tej, która funkcjonowała
jeszcze kilkanaście lat temu. Bogacenie się społeczeństwa, zmiany zachodzące
w konsumentach wytworzyły nowe potrzeby, a tym samym nowe pojęcia w
podejściu do poszukiwania produktu. To wszystko sprawia, że trudno znaleźć
kompromis pomiędzy uczelniami technicznymi dającymi wiedzę w temacie
materiałoznawstwa, marketingu i logistyki, a uczelniami artystycznymi
zwracającymi uwagę na estetykę, wyczucie formy, znajomość trendów,
unikanie komercji.
Próbę działania w odpowiedzi na problem podejmuje Instytut
Wzornictwa Przemysłowego, rozpoczynając „doedukowanie” osób
związanych z wzornictwem przemysłowym. Stworzony przez tę
instytucję kierunek studiów podyplomowych daje możliwość spotkania
ludzi z różnych szczebli w branży, pozwala spojrzeć na sytuację z innej
perspektywy, buduje dialog między projektantem a technologiem.
Jednak wydaje się, iż studia te (może ze względu na roczny czas trwania) są
póki co tylko pewnym sygnałem, zwróceniem uwagi na problem,
początkiem łańcucha przepływu informacji.
Wygląda na to, iż istnieje potrzeba głębszego przestudiowania zagadnienia,
podjęcia praktyk w procesie projektowym i wzięcia
bezpośredniego udziału w realiach rynkowych.
Projektant powinien mieć świadomość pojęć
i problemów, umiejętność znalezienia wspólnego języka pomiędzy komórkami z poszczególnych etapów projektowych. Powinien posiadać także zdolność pracy
w grupie i przyswajania doświadczenia fachowców w danych
dziedzinach.
Jednak sam proces kształcenia musi rozpocząć się dużo
wcześniej, nie tylko na poziomie studiów, ale już w początkowej
fazie edukacji. Wytwarzanie samej świadomości już w nauczaniu wczesnoszkolnym, uwrażliwia na otaczającą rzeczywistość
przedmiotu. Tak naprawdę społeczeństwo, które kreuje rynek,
posiada świadomość estetyki i wyboru przedmiotów, którymi
się otacza, a poprzez to buduje popyt.
Pytanie tylko, czy jest popyt na projektantów w dziedzinie Art
Design? Czy jednak to użytkowość zawsze będzie ponad
posiadaniem gadżetu i czy to w tej dziedzinie zawsze będzie
potrzeba zatrudnienia wykształconych fachowców?
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KĄCIK MOTYWACYJNY

Kauffman Herbert
Zwycięstwo

Wyobraźnia
jest ważniejsza
od wiedzy.

To Ty się chwalisz każdej godziny
Że wdrapiesz się hen tam, na wyżyny,
Pewnego dnia...

Albert Einstein

Chcesz tylko areny, co ci pozwoli
Pokazać, dokąd dzięki swej woli
zajdziesz, jak wiele wiesz...

Jest tylko jeden sposób nauki.
Poprzez działanie.

Kolejny rok, kolejny rok przeżyłeś,
Jak wiele nowych ścieżek odkryłeś?
Czy wielkie rzeczy przez rok ten robiłeś?
Czas dał ci znowu dwanaście miesięcy...
Czy razy dwanaście twoje ręce
Sięgały odważnie po nowe, po więcej?
Dlaczego znów cię nie było?
Coś cię nie widać na liście bogaczy.
Czy możesz nam to wytłumaczyć?
Czy los się sprzysiągł przeciwko tobie?
Nie – tyś jak zwykle zupełnie nic nie zrobił!

Paulo Coelho

Geniusz to czasem tylko instynkt,
który nie podlega doskonaleniu;
częściej jest to sztuka trafnego kojarzenia
codziennie doskonalona
dzięki obserwacji i doświadczeniu.
Napoleon Bonaparte

Śmiać się często i mocno kochać;
Zdobyć szacunek ludzi inteligentnych
i przywiązanie dzieci;
Zasłużyć na uznanie uczciwych krytyków
i znieść zdradę fałszywych przyjaciół;
Cieszyć się pięknem;
Znajdować w innych to, co najlepsze;
(...) Uczynić świat trochę lepszym, (...)
Bawić się oraz śmiać z entuzjazmem
i śpiewać z zachwytu przez całe życie;
(...) To znaczy odnieść sukces.
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Ralph Waldo Emerson

Co? Gdzie? Kiedy?
KALENDARIUM INNOWACJI
DATA

MIEJSCE

INFORMACJE

11.02. - 13.03.2011 roku

Wystawa Innowacyjnych Materiałów
– Model IDEAlny
Model IDEAlny wystawa organizowana
w ramach projektu: „Regionalna Sieć Promocji
i Transferu Technologii w woj. śląskim".
Katowice

www.gapp.pl

1–5.03.2011 roku

CeBIT Global Conferences 2011 – konferencja
i targi związane z rynkiem technologii
informatycznych i telekomunikacyjnych.
Hanover, Niemcy

http://www.cebit.de/home

1–3.03.2011 roku

Pierwszy Irański Pokaz Międzynarodowych
Technologii, Wynalazków i Innowacji.
Kish, Iran

http://www.iti-ir.com/

2.03.2011 roku

„IX Giełda Innowacji" w Opolu, organizowana
przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów (oddział w Opolu)

http://ocrg.opolskie.pl/

8–11.03.2011 roku

Targi Budowlane Scanbygg.
Göteborg. Szwecja

http://www.svenskamassan.se/sites/
scanbygg/

8–10.03.2011 roku

Konferencja „Innowacyjność we współczesnym
zarządzaniu" organizowana przez Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kraków, Zakopane

http://www.isp.uj.edu.pl/

8.03.2011 roku

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

http://www.targipracy.edu.pl/

15.03.2011 roku

Seminarium szkoleniowo-informacyjne
„NewConnect & Venture Capital. Inwestycje w
innowacyjne przedsiębiorstwa".
Wrocław

http://www.t-park.pl/

17.03.2011 roku

Polsko-Rumuńskie Forum Gospodarcze.
Warszawa

http://www.mg.gov.pl/

23.03.2011 roku

Konferencja „Innowacje technologiczne
w bioenergetyce".
Warszawa

http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/
Program_konferencji.pdf

22.03.2011 roku

Konferencja „Biotechnologia.
Nowy innowacyjny przemysł w Europie".
Budapeszt, Węgry

http://www.richter.hu/EN/Pages/
conference.aspx

28.03.2011 roku

Konferencja “Inicjatywa klastrowa jako przykład
współpracy nauki z biznesem".
Rzeszów

www.podkarpackanauka.pl
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