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Polska była w momencie 
transformacji sześciolat-
kiem posłanym od razu do 
liceum. Z niektórych przed-
miotów wiedzę i umiejęt-
ności nadrobiła, w innych 
jest ciągle bardzo słaba.

Sześciolatek posłany 
do liceum
Polska niestety nie jest w grupie krajów zaliczanych do 
liderów innowacyjności i rozwoju nowoczesnych technolo-
gii. Ten swoisty kryzys innowacyjności jest najdłużej trwają-
cym echem transformacji z gospodarki planowej do rynko-
wej, kiedy to gospodarka polska próbowała dogonić kraje 
wysoko rozwinięte, korzystając w dużym zakresie z transfe-
ru technologii. Nasz kraj stał się i jest do tej pory rynkiem 
zbytu gotowych wyrobów, technologii i usług przeniesionych 
przez przedsiębiorstwa zagraniczne, nasi przedsiębiorcy na-
dal produkują głównie według zagranicznych licencji. Przed 
naukowcami i ambitnymi przedsiębiorcami otworzył się 
szeroki świat wiedzy, ale w warunkach unijnych musieli na-
uczyć się dyscypliny projektu badawczego, sztuki negocjacji 
w języku angielskim warunków uczestnictwa w programach 
R&D, konkurowania na światowym rynku badań i wdrożeń. 
Polska była w momencie transformacji sześciolatkiem po-
słanym od razu do liceum. Z niektórych przedmiotów wiedzę 
i umiejętności nadrobiła, w innych jest ciągle bardzo słaba. 
Uczniowi, który ma w szybkim tempie nadrobić zaległości, 
trzeba stworzyć warunki materialne i organizacyjne oraz za-
pewnić motywację. Uzyskanie zdolności do tworzenia wła-
snych innowacji lub do uczestnictwa w bardzo zaawanso-
wanych naukowo zespołach, o zdobytej dawno przewadze 
technologicznej, wymaga dużych nakładów finansowych 
i ogromnej pracy, a ponadto motywacji 
opartej na zachętach ekonomicznych 
i korzystnych rozwiązaniach praw-
nych. Zasadnicze przyczyny niezado-
walającego rozwoju innowacyjności 
w Polsce wynikały z niewystarczają-
cych nakładów na badania naukowe 

IBL – 85 lat w służbie 
leśnictwa w Polsce
W Instytucie Badawczym Leśnictwa (IBL) historia łączy się 
z teraźniejszością a nauka z praktyką, aby współdziałać na 
rzecz polskich lasów. Od momentu powstania Instytut kon-
sekwentnie realizuje naukową misję, rozwijając wielokierun-
kowe badania niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej.

Rada Główna składa Czytelnikom świąteczne 
życzenia pod choinką z Lasów Państwowych 
badanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa

• Perły Innowacji za talent i kreatywność   (str. 3)
• Naukowo o instytutach badawczych   (str. 4–5)
• 60 lat badań w dziedzinie nukleoniki z perspektywy działań IChTJ   (str. 6–8)
• Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji...  (str. 9–11)
• Jubileusz 70-lecia Instytutu Włókiennictwa   (str. 15–17)
• Aktywność instytutów badawczych w Programie Horyzont 2020   (str. 19)

W numerze m.in.:

cd. str. 12

cd. str. 2

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.
                                    K. I. Gałczyński
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ze środków budżetowych, wynoszących nadal poniżej 1% 
PKB oraz braku mechanizmów sprzyjających finansowaniu 
badań i wdrożeń ze środków pozabudżetowych, nie mówiąc 
o licznych barierach biurokratycznych i prawnych. Formalnie 
w ostatnich latach powstało wiele dokumentów resortowych 
związanych z innowacyjnością, ale nie zawsze spójnych 
i w części niezrealizowanych w praktyce.  
Działając w ramach globalnego rynku, na przykład w Unii 
Europejskiej, polskie przedsiębiorstwa stają do konkuren-
cji z firmami zagranicznymi, które dysponują wielokrotnie 
większym potencjałem technicznym, dużymi zasobami 
własnymi na badania naukowe i wdrożenia i są bardzo 
dobrze zorganizowane w platformach technologicznych, 
konsorcjach, centrach zasilanych funduszami rządowy-
mi. Konkurowanie na międzynarodowym rynku badań 
jest więc trudne także dla polskich jednostek naukowych. 
W krajach wysoko rozwiniętych naszymi konkurentami 
są bardzo silne struktury naukowe w postaci uczelni lub 
grup instytutów badawczych, a potencjał tych struktur był 
wzmacniany przez wiele lat stabilnym i konsekwentnym 
finansowaniem badań.
Polskie jednostki naukowe są bardzo zróżnicowane pod 
względem przygotowania do współpracy z przedsiębior-
stwami. Poważnym partnerem są instytuty badawcze, 
które obecnie zatrudniają prawie 40 tysięcy pracowni-
ków i mają duże doświadczenie w prowadzeniu badań na 
rzecz przedsiębiorstw i komercjalizacji wyników badań.  
Osiągają one niemal 4-krotnie większy niż w jednostkach 
uczelnianych średni przychód w przeliczeniu na 100N pra-
cowników. Mają też kilkukrotnie lepsze wyniki w zakresie 
uzyskanych patentów, praw ochronnych i zgłoszeń paten-
towych. Wkład instytutów badawczych w osiągnięcia pol-
skiej nauki (w latach 2009-2012) wyznaczony został na 
poziomie 34%, natomiast ich udział w komercjalizacji osią-
gnięć naukowych określono na 84%. To świadczy o dużej 
efektywności instytutów w procesie tworzenia osiągnięć 
naukowych i wdrożeniowych.
Strategia doganiania nie wyklucza możliwości bycia w przy-
szłości liderem innowacyjności. Może dojdzie do szczęśliwej 
kombinacji ponadprzeciętnych zdolności ucznia z mądrym 
i przewidującym dyrektorem szkoły? Wzrost innowacyjno-
ści wymaga koncentracji sił i środków przeznaczonych na 
badania i wdrożenia. Dlatego niezbędne jest zdefiniowanie 
obszarów badawczych o największym potencjale rozwojo-
wym dla Polski. Istotne jest także powiązanie tych obszarów 
z celami gospodarczymi i społecznymi kraju.

Warunkiem tworzenia w przyszłości przewagi innowacyjnej 
jest zapewnienie wysokiego finansowania badań w Polsce, 
np. na poziomie co najmniej 2% PKB rocznie. Należy pa-
miętać, że przedsiębiorstwa potrzebują takich wyników 
badań, na podstawie których mogą ocenić ryzyko i kosz-
ty wdrożenia. Natomiast jednostki naukowe powinny roz-
poznawać i przewidywać oczekiwania przedsiębiorstw na 
podstawie prowadzonych badań wyprzedzających. Dlatego 
finansowanie kosztownych badań musi być poprzedzone 

wnikliwym rozpoznaniem literatury fachowej i zastrzeżeń 
patentowych, a podstawowym kryterium finansowania 
badań stosowanych powinna być ocena innowacyjności 
w skali międzynarodowej produktu lub procesu będącego 
przedmiotem projektu badawczego. To muszą być po pro-
stu dobre i oryginalne pomysły. Na te działania poprzedza-
jące prowadzenie badań i wdrożeń niezbędne są środki 
finansowe.

Do realizacji dużych projektów badawczych powinny być 
tworzone silne konsorcja naukowe lub naukowo-przemysło-
we o dużej kompetencji. Obecnie strukturę naukową w Pol-
sce tworzą wydziały wyższych uczelni, instytuty Polskiej Aka-
demii Nauk oraz instytuty badawcze. Jednostki te konkurują 
ze sobą o środki finansowe i projekty z Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. 
Tworzenie konsorcjów o dużej kompetencji wymaga twór-
czego współdziałania tych jednostek, czyli mniej konkuren-
cji a więcej współpracy. Współpracę jednostek naukowych 
ułatwiłaby inwentaryzacja możliwości badawczych poszcze-
gólnych jednostek, a zwłaszcza aparatury sfinansowanej 
w ostatnich latach ze środków budżetowych.
Słabą stroną naszych jednostek naukowych i przedsię-
biorstw są wdrożenia wyników badań. W ostatnich latach in-
stytuty badawcze wdrożyły do praktyki szereg oryginalnych 
nowych rozwiązań, ale ich skala nie jest wystarczająca. Nie-
zbędne jest opracowanie i wprowadzenie nowego systemu 
wspierania wdrożeń w Polsce. Jego elementami mogą być 
śmiałe ulgi podatkowe dla wdrażających oraz specjalne fun-
dusze na badania i wdrożenia.

Natomiast, mówiąc z sarkazmem, mamy duże osiągnię-
cia w rozwiniętej biurokracji w procesie przygotowywa-
nia projektów badawczych i ich realizacji. O ile jednostki 
naukowe już przyzwyczaiły się, chociaż nie bez strat w ilo-
ści i jakości swojego uczestnictwa, to przedsiębiorców sku-
tecznie zniechęcają przyjęte procedury i systemy kontroli. 
Odbiurokratyzowanie i uproszczenie to niezwykle ważne 
warunki zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców 
realizacją ambitnych projektów badawczych i wdrożeń we 
współpracy z jednostkami naukowymi. Należy wprowadzić 
nowe zasady, które zapewnią dużą elastyczność przygo-
towania i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych 
i wdrożeń. 

Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, od których oczekuje 
się dokonania wyraźnego skoku w innowacyjności, mogące-
go przyczynić się do konkurencyjności gospodarczej Polski, 
muszą przejść przez etap poważnej transformacji prawnej 
i organizacyjnej. Pomocne w tym byłoby utworzenie Rady 
ds. Badań i Wdrożeń – organu doradczego Premiera, zło-
żonego z przedstawicieli środowisk naukowych i reprezen-
tacji przedsiębiorców. Rada wskazywałaby obszary badaw-
cze i mechanizmy wspierania badań i wdrożeń w Polsce, 
koordynowała regulacje prawne, usuwała bariery hamujące 
innowacyjność. Rozwiązanie takie sprawdziło się już w nie-
których krajach.
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Perły Innowacji za talent i kreatywność
Już po raz piąty przyznano Perły 
Innowacji – nagrodę, która sprzyja 
promocji, prezentacji i upowszech-
nianiu działań innowacyjnych w go-
spodarce i społeczeństwie. Otrzymu-
ją ją najlepsi za talent, kreatywność, 
pasję badawczą, bez których nie 
byłoby nowych technologii oraz in-
nowacyjnych rozwiązań wdrażanych 
w polskiej gospodarce.

XIII Gala Pereł Polskiej Gospodarki, 
która odbyła się 6 listopada 2015 r. 
w Sali Balowej Zamku Królewskie-
go, zgromadziła audytorium złożone 
z wybitnych osobistości świata polity-
ki, biznesu, kultury, mediów i nauki, 
wśród których nie zabrakło przedsta-
wicieli instytutów badawczych.
Patronat nad uroczystością objęli: 
Wicepremier i Minister Gospodarki 
Janusz Piechociński, Prezes Polskiej 
Akademii Nauk – prof. Jerzy Duszyń-
ski oraz Rektor Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie – prof. Tomasz 
Szapiro.
Nagrody Progress Perły Innowacji to 
wyróżnienia dla najbardziej innowacyj-
nych jednostek naukowych, przedsię-
biorstw i wynalazców. Organizatorami 
konkursu są anglojęzyczny magazyn  
Polish Market oraz Rada Główna 
Instytutów Badawczych.
W tym roku Kapituła Konkursowa 
przyznała nagrody w kategoriach: 
Firma, Jednostka Naukowa oraz Oso-
bowość Naukowa. Perłami Innowacji 
uhonorowano:

szych instytutów badawczych 
w Polsce. Powstał w 1927 r. 
jako baza naukowo-badawcza 
dla Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego. Obecnie działalność 
Instytutu koncentruje się przede 
wszystkim w obszarach badań 
naukowo-technicznych i wdrożeń 
oraz edukacyjno-szkoleniowym 
w dziedzinie szeroko pojętej inży-
nierii powierzchni. Jest jednostką 
wiodącą z zakresu ochrony przed 
korozją, metaloznawstwa i ob-
róbki cieplnej, a także koordyna-
torem wielostronnej współpracy 
z instytutami branżowymi, pod-
miotami gospodarczymi, w tym 
w szczególności MŚP i uczelniami.
Do najważniejszych nowatorskich 
rozwiązań opracowanych w IMP 
w ostatnim czasie możemy za-
liczyć m.in. produkcję w skali 
półprzemysłowej Grafenu 3DIMP 
oraz antybakteryjne powłoki kom-
pozytowe z porowatego tlenku 
glinu ze srebrem na powierzch-
niach aluminiowych. Na uwagę 
zasługują też prowadzone w In-
stytucie specjalistyczne badania 
tkanek kostnych, których wyniki 
mogą mieć znaczący wpływ na 
projektowanie i dobór biozgodnych 
materiałów przeznaczonych na 
implanty kostne. 

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Łukasz Giersz

−	w kategorii Firma – przedsiębior-
stwa PIT-RADWAR S.A. i Tubądzin 
Group sp. z o.o.;

−	w kategorii Osobowość Nauko-
wa – dr. hab. inż. Adama Gac-
ka – Dyrektora Instytutu Techni-
ki i Aparatury Medycznej ITAM, 
którego działalność od ponad 
40 lat związana jest z prowadze-
niem prac badawczych, rozwojo-
wych i wdrożeniowych w obszarze 
techniki medycznej. 
Dr hab. inż. A. Gacek to wybit-
ny ekspert w dziedzinie prze-
twarzania i analizy sygnałów 
biomedycznych, projektowania 
oraz konstrukcji urządzeń i syste-
mów medycznych. Jest autorem 
lub współautorem 131 publika-
cji z zakresu informatyki, techni-
ki medycznej i bioinżynierii oraz 
współautorem wielu innowacyj-
nych projektów wdrożonych do 
produkcji lub bezpośrednio zasto-
sowanych w jednostkach służby 
zdrowia, w tym opracowania wy-
różnionego Nagrodą Gospodarczą 
Prezydenta RP.
Autor lub współautor 14 patentów 
z zakresu techniki cyfrowej i inży-
nierii biomedycznej oraz laureat 
5 nagród, wyróżnień krajowych 
i zagranicznych za działalność na-
ukową, dydaktyczną, rozwojową 
i innowacyjną;

−	w kategorii Jednostka Naukowa – 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
(IMP), który jest jednym z najstar-

Redaktor Krystyna Woźniak-Trzosek wręcza Perłę Innowacji 
dr. hab. inż. Adamowi Gackowi – Dyrektorowi Instytutu Techniki 
i Aparatury Medycznej ITAM

Prof. Jerzy Jeleńkowski – Zastępca Dyrektora Instytutu Mechaniki 
Precyzyjnej (z prawej) odbiera dyplom z rąk prof. Leszka 
Rafalskiego – Przewodniczącego RGIB
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Naukowo o instytutach badawczych
Rozmowa z dr Renatą Barcikowską, zastępcą kierownika Ośrodka Koordynacji Projektów 
i Współpracy Międzynarodowej w Instytucie Kolejnictwa – autorką rozprawy doktorskiej 
na temat instytutów badawczych

W październiku br. obroniła Pani 
rozprawę doktorską pt.: „Instytuty 
badawcze w polityce innowacyjnej 
Polski w warunkach członkostwa 
w Unii Europejskiej”. Pani Doktor, 
skąd pomysł na podjęcie właśnie 
takiej tematyki?
Literatura na temat instytutów 
badawczych – ich charakterystyki, 
oceny funkcjonowania nie jest zbyt 
obszerna, a nawet powiedziałabym, 
że bardzo uboga. Jedyne dostępne 
opracowania dotyczące naszego 
sektora nauki to publikacje sprzed 
kilku lat, kiedy funkcjonowała jesz-
cze nazwa jednostki badawczo- 
-rozwojowe. Stwierdziłam, że war-
to byłoby dokonać takiej komplek-
sowej charakterystyki sektora in-
stytutów badawczych, bo przecież 
w ostatnim dziesięcioleciu w pol-
skiej nauce nastąpiło wiele zmian – 
mam tu na myśli reformę nauki 
i wprowadzenie nowej ustawy o in-
stytutach badawczych, powołanie 
Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju oraz Narodowego Centrum 
Nauki. Integracja i członkostwo Pol-
ski w Unii Europejskiej to też wciąż 
ważny i aktualny temat, zwłaszcza 
w kontekście kreowania polityki in-
nowacyjnej w naszym kraju.
Nie bez znaczenia jest moje do-
świadczenie zawodowe – od 20 lat 
jestem związana z Instytutem Kolej-
nictwa i można powiedzieć, że znam 
pewne zagadnienia „od środka”. 
Mam także możliwość współpracy 
z innymi instytutami badawczymi 
oraz Radą Główną Instytutów Ba-
dawczych. To były dodatkowe ar-
gumenty, aby podjąć właśnie taką 
tematykę pracy doktorskiej.

Pani praca ma korzystne znacze-
nie dla upowszechniania wiedzy  
o instytutach badawczych, które 
niestety są słabo rozpoznawalne  
w społeczeństwie. Jaka jest tego 

przyczyna? Przecież nasz sektor 
nauki funkcjonuje już od początku 
XX w. i liczne instytuty mają boga-
ty, zróżnicowany dorobek badaw-
czy i wdrożeniowy.
Tak, to prawda. O instytutach 
badawczych społeczeństwo wie 
zdecydowanie za mało. Niestety 
wciąż pokutują jeszcze stereotypy, 
że są to wytwory gospodarki cen-
tralnie planowanej, gdyż sporo in-
stytutów powstało właśnie w tym 
okresie. Ale przecież tak wiele na-
szych jednostek ma długoletnie 
tradycje badawcze, a ich początki 
sięgają czasów przedwojennych. 
Należą do nich, m.in.: Państwowy 
Instytut Geologiczny–PIB powoła-
ny w 1919 r., Instytut Badawczy 
Leśnictwa świętujący w tym roku 
jubileusz 85-lecia, Instytut Chemii 
Przemysłowej, Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej–PIB oraz gru-
pa instytutów wojskowych.
Pisząc rozprawę doktorską, chcia-
łam odpowiedzieć na pytanie doty-
czące roli i miejsca instytutów ba-
dawczych w polityce innowacyjnej 
Polski w ostatnim dziesięcioleciu. 
W mojej pracy wielokrotnie pod-

kreślam użyteczność badań, ja-
kie wykonują instytuty badawcze. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, 
że nasze jednostki są niezbędne 
w kreowaniu i budowaniu Gospo-
darki Opartej na Wiedzy. Ich wkła-
dem w rozwój polityki innowacyjnej 
w Polsce są nowatorskie rozwiąza-
nia tworzone samodzielnie lub we 
współpracy z przedsiębiorstwami.
Odnoszę wrażenie, że postrzega-
nie przez otoczenie społeczno- 
-gospodarcze instytutów badaw-
czych powoli zaczyna zmieniać 
się na korzyść. Niebagatelną rolę 
w tym procesie odgrywa działalność 
marketingowo-promocyjna Rady 
Głównej Instytutów Badawczych, 
jak również wiele samodzielnych 
inicjatyw podejmowanych przez po-
szczególne instytuty.
Nasz sektor nauki, jako jedyny, 
przeszedł proces poważnej re-
strukturyzacji w okresie ostatnich 
25 lat. Liczba jednostek zosta-
ła zredukowana z 300 do 116, 
zatrudniających obecnie około 
40 tysięcy pracowników. Czy zatem 
pozostały instytuty najbardziej wy-
bitne i potrzebne gospodarce oraz 
społeczeństwu?
W rezultacie konsolidacji powstały 
większe jednostki o dużym znacze-
niu nie tylko w skali kraju. Ponad 
dwieście akredytowanych labora-
toriów działających w instytutach 
badawczych stanowi ogromny po-
tencjał wiedzy eksperckiej, metod 
badawczych i wyposażenia. 
Wnioski w mojej pracy potwierdzają 
wyniki Raportu opracowanego pod 
koniec 2014 r. przez firmę Index 
Copernicus. Instytuty badawcze są 
poważnym uczestnikiem życia na-
ukowego, badawczego i wdrożenio-
wego. W efekcie prowadzonej dzia-
łalności badawczo-wdrożeniowej 

Dr Renata Barcikowska
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osiągają one niemal 4-krotnie więk-
szy niż w jednostkach uczelnianych 
średni przychód w przeliczeniu na 
100N pracowników. Mają też kil-
kukrotnie lepsze wyniki w zakresie 
uzyskanych patentów, praw ochron-
nych i zgłoszeń patentowych. Wkład 
naszych instytutów w osiągnięcia 
polskiej nauki, w latach 2009-
2012, wyniósł 34%. Natomiast 
udział instytutów badawczych w ko-
mercjalizacji osiągnięć naukowych 
określono na 84%. Dane te świad-
czą, że instytuty wykazują się dużą 
efektywnością w procesie tworze-
nia osiągnięć naukowych i wdroże-
niowych.
Co było najważniejszym celem 
Pani doktoratu?
Głównym celem było ukazanie 
politologicznych aspektów funk-
cjonowania instytutów badaw-
czych z uwzględnieniem ich roli 
i miejsca w polityce innowacyj-
nej od czasu wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej do czasów 
współczesnych.
Skupiłam się na zagadnieniach do-
tyczących innowacyjności – przed-
stawiłam różnorodne koncepcje 
tego pojęcia, rolę i źródła inno-
wacji oraz szeroko pojętej polityki 
innowacyjnej. Skoncentrowałam się 
oczywiście na problematyce insty-
tutów badawczych jako podmiotów 
i wykonawców tej polityki z uwzględ-
nieniem rysu historycznego, ich 
udziału w projektach unijnych, 
współpracy z innymi jednostkami 
naukowymi i przedsiębiorstwami. 
Dokonałam też oceny wkładu na-
szych jednostek w rozwój polityki 
innowacyjnej w Polsce. 
Jeden z rozdziałów pracy poświę-
ciłam efektom polityki państwa 
wobec instytutów badawczych 
z uwzględnieniem konsekwencji 
organizacyjnych, prawnych i eko-
nomicznych oraz ich wpływu na 
nasz sektor nauki. Próbowałam 
także przedstawić perspekty-
wy na przyszłość, co nieroze-
rwalnie łączy się ze współdzia-
łaniem instytutów badawczych 

tę agencję powinny obejmować 
kierunki rozwojowe najważniejsze 
dla naszego państwa, m.in.: bez-
pieczeństwo energetyczne, bezpie-
czeństwo transportu i infrastruktu-
ry, rozwój medycyny i rolnictwa.
Celowym wydaje się również prowa-
dzenie w Polsce skuteczniejszej niż 
dotychczas polityki patentowej. Po-
winna ona polegać na zwiększaniu 
liczby zgłoszeń do ochrony prawnej 
własnych, krajowych rozwiązań.
Jak ocenia Pani perspektywę 
rozwoju instytutów badawczych 
w najbliższych latach?

Należy zauważyć, iż funkcjonowanie 
Polski w strukturach Unii Europej-
skiej jest jednym z najważniejszych 
uwarunkowań zewnętrznych rozwoju 
polityki innowacyjnej i innowacyjno-
ści. Nadrzędnym priorytetem Wspól-
noty Europejskiej są przecież inno-
wacje. Współczesna Europa, aby 
stać się konkurencyjna na arenie 
międzynarodowej, musi skupić się 
na rozwoju nowoczesnych technolo-
gii, poszukiwaniu nowych źródeł wie-
dzy i rozwiązań. Dlatego też należy 
aktywnie szukać przewag konkuren-
cyjnych, gdzie możemy być liderem 
w ramach systemu innowacji, który 
w chwili obecnej dominuje na całym 
świecie. Problemem wciąż pozosta-
je także postępująca globalizacja 
i otwarte pytanie – jaką rolę może 
odegrać nasz kraj w warunkach glo-
balnej konkurencji? 
Jak wspomniałam wcześniej, in-
stytuty naszego sektora nauki 
w ciągu ostatnich 25 lat przeszły 
przez proces konsolidacji i dyspo-
nują obecnie bardzo dużym po-
tencjałem badawczym. Uważam, 
że w najbliższych latach instytuty 
badawcze będą nowoczesnymi 
ośrodkami, w których będą opra-
cowywane i wdrażane do praktyki 
nowe rozwiązania, konkurencyjne 
w skali międzynarodowej.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Dorota Jarocka

z innymi jednostkami naukowymi  
i przedsiębiorstwami. Właściwym 
kierunkiem takich działań po-
winno być tworzenie przez nasze 
instytuty silnych struktur badaw-
czych lub badawczo-wdrożenio-
wych mogących sprostać realiza-
cji dużych programów badawczych  
i konkurujących na międzynaro-
dowym rynku badań.
Pani Doktor, popularyzacja Pani 
rozprawy doktorskiej przypada na 
czas zmian parlamentarnych i rzą-
dowych. Na jakie aspekty rozwoju 
badań prowadzonych w naszych 
jednostkach naukowych zwróciła-
by Pani uwagę nowym decyden-
tom?
Trzeba wyraźnie stwierdzić, że 
w najbliższej przyszłości insty-
tuty badawcze będą odgrywać 
bardzo ważną rolę w naszym kra-
ju. Sektor badawczo-rozwojowy  
w Polsce powinien stać się zna-
czącym i istotnym elementem 
prorozwojowej polityki nowocze-
snego państwa. W tym obszarze 
jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Niezbędne jest stworzenie wa-
runków sprzyjających rozwojowi 
nauki w dobrze funkcjonującej 
gospodarce. Wiele elementów po-
lityki innowacyjnej w kraju wyma-
ga modyfikacji i zmian. Ważnym 
jest, aby Prezydent, nowy Rząd  
i Parlament dostrzegali jej istotne 
znaczenie w rozwoju nowoczesne-
go demokratycznego państwa.
Docelowo, aby zwiększyć konku-
rencyjność i innowacyjność pol-
skiej gospodarki, należy uruchomić 
mechanizmy, które poszerzą popyt 
na wyniki badań użytecznych dla 
gospodarki. Efekt ten można osią-
gnąć, tworząc system skutecznych 
zachęt dla przedsiębiorców do 
inwestowania w prace badawczo-
-rozwojowe. Ważnym zagadnieniem 
pozostaje także możliwość udziału 
instytutów badawczych w realizacji 
dużych programów strategicznych 
ogłaszanych przez NCBR, które 
mają znaczący wpływ na rozwój 
innowacyjnej i efektywnej gospo-
darki. Programy ogłaszane przez 
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60 lat badań w dziedzinie nukleoniki 
z perspektywy działań IChTJ

Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski 
SuperNova E (Dual Source)

Detektor do kontroli szczelności rurociagów podziemnych

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
świętuje w tym roku jubileusz 60-lecia 
powstania Instytutu Badań Jądrowych 
(IBJ) – protoplasty istniejących obec-
nie: Narodowego Centrum Badań Ją-
drowych (NCBJ), Zakładu Unieszkodli-
wiania Odpadów Promieniotwórczych 
(ZUOP) i Instytutu Chemii i Techniki 
Jądrowej (IChTJ). Uroczystość ta jest 
okazją do zaprezentowania dotych-
czasowego dorobku naukowego, dy-
daktycznego i technologicznego, jak 
również do promocji badań i działań 
rozwojowych prowadzonych w dziedzi-
nie atomistyki.
Uchwałą Prezydium Rządu, w dniu 
4 czerwca 1955 r., został powołany 
do życia Instytut Badań Jądrowych. 
Jego działalność obejmowała ba-
dania jądra atomowego, inżynierię 
jądrową i wykorzystanie energii ją-
drowej dla potrzeb gospodarki naro-
dowej. Pierwsze działania IBJ podjął 
w barakach odziedziczonych po bu-
downiczych Elektrociepłowni Żerań. 
Natomiast w oddziale znajdującym 
się w Świerku koło Otwocka wybudo-
wano reaktor badawczy „Ewa” i reali-
zowano prace z fizyki jądrowej, fizyki 
i inżynierii reaktorowej.
W oddziale żerańskim prowadzono 
prace nad paliwami jądrowymi, w tym 
nad otrzymaniem czystego uranu 
metalicznego z rudy uranowej oraz 
nad wydzieleniem transuranowców 

z wypalonego paliwa jądrowego. 
Opracowano w nim technologię wy-
twarzania rur termokurczliwych oraz 
wyjaławiania materiałów medycznych 
jednorazowego użytku i przeszcze-
pów. Silna pozycja Instytutu Badań Ją-
drowych na intelektualnej mapie kraju 
oraz prodemokratyczne działania ów-
czesnej „Solidarności”, spowodowały 
reakcję władz państwowych w latach 
stanu wojennego. Wskutek decyzji po-
litycznej w 1982 r. dokonano rozbicia 
IBJ na trzy nowe jednostki: Instytut 
Chemii i Techniki Jądrowej (na Żera-
niu), Instytut Problemów Jądrowych 
i Instytut Energii Atomowej (oba z sie-
dzibą w Świerku).

Początki działalności IChTJ
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  
swą działalność rozpoczął na obsza-
rze byłego oddziału żerańskiego IBJ 
zlokalizowanym na terenie dzisiejszej 
gminy Białołęka. W latach 80. i 90. 
kontynuowano w instytucie badania 
w zakresie uzyskiwania pierwiastków 
rozszczepialnych, przerobu paliwa 
jądrowego oraz odpadów promie-
niotwórczych. 
W okresie przygotowań i budowy elek-
trowni jądrowej w Żarnowcu, IChTJ 
był  jedną z ważniejszych jednostek 
wspomagających tamte działania. 
W instytucie przygotowano technolo-
gie zamkniętego cyklu paliwowego, 

techniki analityczne i założenia or-
ganizacji laboratorium chemicznego, 
techniki oczyszczania wód reaktoro-
wych oraz technologie przerobu od-
padów radioaktywnych. Przerwanie 
w 1990 r. programu budowy siłowni 
jądrowych w Polsce, zmusiło IChTJ do 
podjęcia nowych zadań oraz zmiany 
tematyki badawczej. Postanowiono 
kontynuować tematykę związaną 
z nowymi procesami rozdzielczymi, 
szczególnie z zastosowaniem se-
lektywnych jonitów i ekstrahentów.  
Opracowano i wdrożono techniki od-
zysku złota, chromu i wanadu z odpa-
dów przemysłowych, zaś opracowane 
metody radioznacznikowe zostały 
wykorzystane w rozwoju technologii 
uzysku miedzi w KGHM. W Zakładzie 
Radiochemii IChTJ, na bazie posiada-
nego już doświadczenia, zaczęto roz-
wijać nowy kierunek badawczy ukie-
runkowany na medycynę nuklearną. 
W ramach działań na rzecz ochrony 
środowiska zbudowano instalacje 
radiacyjnego oczyszczania spalin – 
pilotową w EC Kawęczyn i przemysło-
wą w EC Pomorzany. Druga z nich jest 
największą instalacją obróbki radia-
cyjnej ze zbudowanych kiedykolwiek 
w świecie. Dlatego też przedstawiciel 
IChTJ jako jedyny z Polski, został po-
proszony przez US DOE do prac nad 
przygotowaniem raportu „Accelera-
tors for America’s Future”.
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Komora gorąca do pracy z otwartymi źródłami promieniowania 
o dużej aktywności

Kierunki badawcze i realizowa-
ne projekty
W 1994 r. w IChTJ powstało Samo-
dzielne Laboratorium Identyfikacji 
Napromieniowania Żywności. Tym 
samym umożliwiono, po raz pierwszy 
w Polsce, badanie żywności w celu 
ustalenia czy była ona technologicznie 
napromieniowana. W 1999 r. labora-
torium uzyskało akredytację PCA.
W latach 1985-1990, w ramach cen-
tralnego programu badawczo-rozwo-
jowego pn. „Metody radiacyjne w rol-
nictwie”, wybudowano Doświadczalną 
Stację Radiacyjną Utrwalania Płodów 
Rolnych zlokalizowaną w Warsza-
wie-Włochach. Stacja została wypo-
sażona w dwa liniowe akceleratory 
elektronów „Pilot” i „Elektronika”. 
Przeprowadza się w niej zabiegi ra-
diacyjnej dekontaminacji mikrobiolo-
gicznej suchych przypraw, w tym su-
szonych aromatycznych ziół, przypraw 
korzennych i warzywnych. Zakres 
usług obejmuje również technologie 
radiacyjne służące do ochrony i pro-
filaktyki zbiorów muzealnych, biblio-
tecznych i archiwalnych.
Przystąpienie Polski do Unii Europej-
skiej zainicjowało działania Instytutu 
w zakresie tworzenia nowych pro-
jektów i zespołów uwzględniających 
trendy w rozwoju energetyki jądrowej. 
W Instytucie została przeprowadzo-
na restrukturyzacja, w wyniku czego 

utworzono zakłady naukowe oraz la-
boratoria, w których rozpoczęto reali-
zację nowych projektów badawczych. 
Do najważniejszych z nich należą 7. 
PR EURATOM oraz projekty przepro-
wadzone w ramach POIG, np.:
−	Centrum Radiochemii i Chemii 

Jądrowej na potrzeby energetyki 
jądrowej i medycyny nuklearnej,

−	Analiza możliwości pozyskiwania 
uranu dla energetyki jądrowej z za-
sobów krajowych,

−	Przewody elektryczne nowej gene-
racji sieciowane radiacyjnie,

−	Analiza efektów wykorzystania toru 
w jądrowym reaktorze energetycz-
nym,

−	Nowa generacja inteligentnych 
urządzeń radiometrycznych z bez-
przewodową teletransmisją infor-
macji,

−	Opracowanie wieloparametrowego 
testu „triage” do oceny narażenia 
ludności na promieniowanie joni-
zujące.

W wyniku realizacji programu Cen-
trum Radiochemii i Chemii Jądrowej 
unowocześniono zakład naukowy, 
który został wyposażony w pracownie 
izotopowe II i III klasy oraz laboratoria 
chemiczne z unikatową aparaturą. 
W ramach badań ukierunkowanych na 
potrzeby energetyki jądrowej prowa-
dzone są prace związane z unieszko-
dliwianiem odpadów promieniotwór-

czych, zwłaszcza 
wysokoaktywnych 
odpadów jądrowych, 
opracowywane są 
także nowe źródła 
materiałów rozszcze-
pialnych. W Centrum 
powstała techno-
logia zeszkliwiania 
odpadów promie-
niotwórczych z wyko-
rzystaniem metody 
zol-żel. Kontynuowa-
ne są również ba-
dania w dziedzinie 
chemii radiofarma-
ceutycznej, których 
celem jest opraco-
wanie metod otrzy-
mywania radionukli-
dów terapeutycznych 

i radionuklidów diagnostycznych PET. 
Proponowane rozwiązania testowane 
są przez specjalistów medycyny nu-
klearnej w ramach badań klinicznych 
w kraju, jak i za granicą.
W ramach programu Nowa generacja 
inteligentnych urządzeń radiometrycz-
nych z bezprzewodową teletransmisją 
informacji w Laboratorium Technik 
Jądrowych IChTJ opracowano szereg 
urządzeń mających praktyczne zasto-
sowanie w nauce, przemyśle i medycy-
nie. Są to m.in. mierniki stężenia rado-
nu, bramki dozymetryczne służące do 
monitoringu i pomiarów promieniowa-
nia w miejscach, gdzie występuje prze-
mieszczanie się licznych grup ludności, 
w tym również bramki dozymetrycz-
ne służące do pomiarów całego ciała 
i odzieży. W ramach tego programu 
opracowano i skonstruowano zestawy 
do radiometrii przemysłowej, służące 
do pomiarów promieniowania jonizu-
jącego w warunkach przemysłowych 
i terenowych. Techniki te stosowane są 
w przemyśle rafineryjno-petrochemicz-
nym, chemicznym, energetyce i innych 
gałęziach gospodarki. Instytut stosuje 
tę metodę od wielu lat i poprzez Mię-
dzynarodową Agencję Energii Atomo-
wej wdrożył ją w przemyśle naftowym 
kilku krajów leżących w Azji i Afryce.
W ramach 7. PR, realizowanego 
w latach 2007-2013, Zakład Naukowy 
Centrum Radiochemii i Chemii Jądro-
wej IChTJ, jako jedyny z Polski, uczest-
niczył w realizacji projektu badawcze-
go ACSEPT. Jego głównym celem było 
opracowanie metod unieszkodliwiania 
wysokoaktywnych, najbardziej toksycz-
nych odpadów jądrowych pochodzą-
cych z przerobów wypalonego paliwa 
reaktorów energetycznych. 
Instytut uczestniczy również w dużych 
projektach krajowych. Na uwagę za-
sługuje przede wszystkim, zakończony 
w roku 2015, strategiczny projekt ba-
dawczy NCBR Technologie wspoma-
gające rozwój bezpiecznej energetyki 
jądrowej ukierunkowany na:
−	 rozwój technik i technologii wspo-

magających gospodarkę wypalo-
nym paliwem i odpadami promie-
niotwórczymi, 

−	analizę procesów generacji wodo-
ru w reaktorze jądrowym w trakcie 
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normalnej eksploatacji i w sytu-
acjach awaryjnych z propozycjami 
działań na rzecz podniesienia po-
ziomu bezpieczeństwa jądrowego,

−	analizę procesów zachodzących 
przy normalnej eksploatacji obie-
gów wodnych w elektrowniach ją-
drowych z propozycjami działań na 
rzecz podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa jądrowego (jako lider 
sieci naukowej).

Od 1993 r. w IChTJ działa Stacja Stery-
lizacji Radiacyjnej Wyrobów Medycz-
nych i Przeszczepów. Stacja ta jest 
jedynym ośrodkiem w Polsce wykonu-
jącym sterylizację radiacyjną wysoko-
energetycznymi elektronami. Do tego 
celu wykorzystywany jest akcelerator 
„Elektronika” wytwarzający wiązkę 
elektronów o energii 10 MeV i mocy 
średniej 10 kW. Stacja prowadzi dzia-
łalność usługową w dziedzinie stery-
lizacji i higienizacji radiacyjnej, dając 
pełną gwarancję na dostarczenie daw-
ki wcześniej uzgodnionej z klientem. 
O skali działalności tej stacji świadczą 
liczby, średnio co roku poddaje się ste-
rylizacji radiacyjnej około: 40 mln szt. 
wyrobów medycznych, 11,5 tys. szt. 
przeszczepów, 6,4 mln szt. produktów 
farmaceutycznych, 5 tys. sztuk wyro-
bów kosmetycznych.

Studia doktoranckie, współpra-
ca międzynarodowa, działal-
ność wydawnicza
Od 1995 r. IChTJ prowadzi międzyna-
rodowe  studia doktoranckie w zakre-
sie: chemicznych aspektów energetyki 
jądrowej, chemii i biochemii radiacyj-
nej, chemii radiofarmaceutyków, che-
mii analitycznej, chemii wolnych rodni-

ków, zastosowania metod jądrowych 
w badaniach materiałowych, dla po-
trzeb medycyny, ochrony środowiska 
oraz konserwacji zabytków. W obecnej 
chwili w studiach tych uczestniczy 24 
doktorantów, zaś wykładowcami są 
pracownicy IChTJ, uczelni wyższych, 
instytutów PAN oraz wykładowcy za-
graniczni. Instytut jako jedyny uzyskał 
kartę Erasmus 2. Poza wymianą sty-
pendystów i naukowców zorganizowa-
no w Instytucie dwutygodniowy kurs 
dotyczący radiacyjnej obróbki materia-
łów dla 40 studentów z Europy i Turcji, 
kontynuowany później na Uniwersyte-
cie w Palermo. Po egzaminie studenci 
otrzymują punkty ECTS honorowane 
przez ich uczelnie.
Mając na celu integrację środowiska 
naukowego na Mazowszu, Instytut 
zainicjował powstanie Mazowiec-
kiej Doliny Zielonej Chemii (MDZCh) 
zrzeszającej najlepsze warszawskie 
instytucje naukowe związane z che-
mią. Utworzenie MDZCh pozwoliło na 
stworzenie silnej struktury badawczej 
opartej na wydziałach wyższych uczel-
ni, instytutach badawczych i instytu-
tach PAN, której celem jest wspieranie 
rozwoju różnych dziedzin chemii, po-
przez zapewnienie dostępu do dobrze 
wyposażonych laboratoriów i pilotażo-
wych instalacji półtechnicznych oraz 
wspieranie programów edukacyjnych 
i informacyjnych.

Instytut reprezentował Polskę w Eura-
tom Supply Agency, w różnych komi-
sjach Nuclear Energy Agency OECD 
oraz w sekcji paliwowej Internatio-
nal Framework for Nuclear Energy 
Cooperation. W 2010 r. Instytut Chemii 
i Techniki Jądrowej, jako jedyny instytut 

w Polsce, otrzymał 
od Międzynarodo-
wej Agencji Energii 
Atomowej (MAEA) 
nominację na IAEA 
Collaborating Centre 
for Radiation Proces-
sing and Industrial 
Dosimetry (Centrum 
Współpracy w Zakre-
sie Technologii Ra-
diacyjnych i Dozyme-
trii Przemysłowej). 

Centra współpracy MAEA są elitarną 
grupą najlepszych instytutów na świe-
cie, wśród 20 jednostek badań jądro-
wych znalazł się w nich również IChTJ. 
Instytut każdego roku na zlecenie 
MAEA prowadzi dwa regionalne kursy 
szkoleniowe i przyjmuje wielu stypen-
dystów.
IChTJ jest istotnym ogniwem w procesie 
wdrażania Polskiego Programu Ener-
getyki Jądrowej. Dowodem tego jest 
podpisanie przez Instytut dwustronne-
go porozumienia ramowego o współ-
pracy z Państwową Agencją Atomistyki 
w zakresie wspomagania PAA w działa-
niach związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym i ochroną radiologiczną. 
Umowa przewiduje wykonywanie przez 
Instytut ekspertyz z zakresu wielu dzie-
dzin, w tym m.in.: dozymetrii biologicz-
nej, radiobiologii, genetycznych i epi-
genetycznych czynników odpowiedzi 
na promieniowanie jonizujące, cyklu 
paliwowego, oddziaływania promienio-
wania jonizującego z materią nieoży-
wioną, oceny kompetencji laboratoriów 
radiochemicznych tworzących sieć mo-
nitoringu radiacyjnego, detekcji oraz 
pomiarów zawartości radionuklidów 
alfa- beta- i gamma-promieniotwór-
czych w materiałach środowiskowych 
i żywności w przypadkach zdarzeń 
radiacyjnych, detekcji oraz pomiarów 
kontrolnych materiałów eksploatacyj-
nych i wody chłodzącej obu obiegów 
reaktorów jądrowych. Podobne porozu-
mienie Instytut podpisał z CEA – wiodą-
cą w świecie krajową agencją jądrową. 
Prowadzi wspólne prace doktoranc-
kie – 12 pracowników i doktorantów 
IChTJ odbywa dwumiesięczne szkole-
nie w ośrodkach jądrowych we Francji 
i Hiszpanii. Instytut jest wydawcą cza-
sopisma naukowego Nukleonika posia-
dającego IF oraz popularnonaukowego 
Postępy Techniki Jądrowej. 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 
jako interdyscyplinarna jednostka 
naukowa będąca ściśle powiązana 
z przemysłem energetycznym, posia-
da odpowiednie referencje i wysoko 
wykwalifikowaną kadrę badawczą 
sytuujące go w gronie najważniej-
szych ośrodków badań jądrowych na 
świecie.

IChTJ nominowany Collaborating Centre Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej
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Oznaczanie złożonych związków w mikroilościach przy użyciu 
techniki immunochemicznej

Zakład Radiologii – tomograf komputerowy do diagnostyki obrazowej 
chorób zapalnych, nowotworowych i pourazowych

Od kilkunastu lat obserwowany 
jest w Polsce proces zmiany struk-
tury demograficznej, którego ce-
chą jest rosnący udział osób star-
szych w całej populacji. Na skutek 
poprawy warunków życia wydłuża 
się średnia długość życia Polaków, 
co sprawia, że w perspektywie naj-
bliższych dwudziestu kilku lat na-
stąpi gwałtowny proces starzenia 
się ludności. 

Osoby w starszym wieku są w bar-
dzo dużym stopniu konsumentami 
świadczeń zdrowotnych, co wyni-
ka z występujących u nich często 
chorób przewlekłych i współistnie-
jących. W Polsce brakuje ośrod-
ków, które w kompleksowy sposób 
prowadziłyby badania i terapię 
w dziedzinie geriatrii. Nowopowsta-
ły Narodowy Instytut Geriatrii, Reu-
matologii i Rehabilitacji ma wypeł-

dr n. med. Piotr Bednarski – Dyrek-
tor Instytutu.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reu-
matologii i Rehabilitacji, który zo-
stał stworzony z dniem 15. wrze-
śnia br. zgodnie za założeniami 
ma stać się wiodącym ośrodkiem 
medycznym, w którym także pro-
wadzone będą badania naukowe, 
w tym wieloośrodkowe w dziedzinie 
geriatrii, reumatologii, rehabilitacji 
medycznej, ortopedii i traumato-
logii narządów ruchu oraz chorób 
przewlekłych i chorób powodują-
cych niesamodzielność. 

Osoby starsze w Polsce uskarżają 
się głównie na dolegliwości ze stro-
ny narządów ruchu, układu krąże-
nia, oczu. Ich stan zdrowia często 
również pogarsza dodatkowo np. 
cukrzyca. Prowadzi to do uznania 
takich osób za szczególnie wyma-
gające opieki skojarzonej, specja-
listycznej i kompleksowej. Dlatego 
niezbędne jest stworzenie miejsca, 
które zagwarantuje zintegrowaną, 
opartą na specjalistycznym podej-
ściu opiekę geriatryczną. Takim 
miejscem będzie właśnie Narodo-
wy Instytut Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji. Poprzez zapewnienie 

nić w znaczący sposób lukę w tym 
zakresie. Instytut nie bez przyczyny 
powstał w wyniku przekształcenia, 
wcześniej istniejącego w tym miej-
scu, Instytutu Reumatologii, który 
był ośrodkiem z największym dorob-
kiem naukowym, medycznym i ba-
dawczym w dziedzinie reumatologii, 
rehabilitacji medycznej, ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu.

Instytut jest ośrodkiem, który dys-
ponuje najlepiej wykwalifikowaną 
w tych obszarach kadrą medyczną 
i naukową. Takie wyjątkowe do-
świadczenie pozwala na poszerze-
nie działalności Instytutu o obszar 
geriatrii bez jakichkolwiek obaw. 
Doświadczenie – nie tylko klinicz-
ne – pracowników Instytutu daje 
pewność, że właśnie ta kadra do-
skonale poradzi sobie z nowym 
wyzwaniem, jakim jest objęcie 
kompleksową opieką najstarszych 
pacjentów. Wzrost poziomu opie-
ki zdrowotnej i społecznej nad 
osobami starszymi  musi być do-
stosowany do potrzeb populacji, 
dzisiaj niestety opieka ta nie jest 
zintegrowana i jest bardzo rozpro-
szona. Powstanie Narodowego In-
stytutu ma to zmienić – podkreśla 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji – leczenie 50+ oraz badania 
naukowe starzejącego się społeczeństwa
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specjalistycznej i przede wszystkim 
kompleksowej opieki choremu w jed-
nym miejscu, zmniejsza się ryzyko 
powikłań, dając możliwość kontynu-
acji terapii celowanych dotyczących 
głównych czynników odpowiedzial-
nych za zwiększenie odsetka hospi-
talizacji – mówi prof. dr hab. n. med. 
Brygida Kwiatkowska – Zastępca 
Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu. 

Działalność medyczna to jedynie 
jeden z aspektów działalności two-
rzonego Instytutu. To także przygoto-
wanie standardów i wytycznych w ob-
szarze m.in. geriatrii, przygotowanie 
standardów kształcenia pracow-
ników medycznych w dziedzinach 
związanych z opieką nad osobami 
starszymi. Liczba lekarzy posiada-
jących tytuł specjalisty w dziedzinie 
geriatrii jest w Polsce zbyt mała, 
jesteśmy daleko w tyle za krajami 
europejskimi. Podkreślany od wielu 
lat brak ekspertów w tej dziedzinie, 
wymusił wyodrębnienie nauczania, 
specjalizacji w dziedzinie geriatrii, 
co skutkować będzie w znacznym 
stopniu zwiększeniem wiedzy i umie-
jętności w tym zakresie wśród per-
sonelu medycznego. Instytut w zna-
czący sposób ma przyłożyć się do tej 
głębokiej reformy m.in. poprzez do-
kształcanie przyszłych kadr lekarzy 

nia. Prowadzone badania mają na 
celu określenie głównych czynni-
ków odpowiadających za aktualną 
sytuację. Ich identyfikacja pozwoli 
je w przyszłości wyeliminować albo 
ograniczyć ich wpływ przyczynia-
jąc się do poprawy stanu opieki 
pacjentów ze schorzeniami reu-
matycznymi w Polsce. Przedsta-
wione kierunki badań naukowych 
już wkrótce zostaną roszerzone 
o zagadnienia dotyczące obszaru 
geriatrii.

i personelu medycznego 
w tej dziedzinie medycy-
ny. Da możliwość pogłę-
biania wiedzy w ramach 
kształcenia podyplomo-
wego w tej specjalności 
zarówno w Polsce, jak 
i poza granicami kraju.
Instytut po dokonanym 
przekształceniu nadal 
pozostanie instytutem 
badawczym, co zobowią-
zuje do rozwijania jego 
działalności naukowej. 
Już teraz liczba projektów 
badawczych jest znacz-
na, a poszerzenie obsza-
ru leczniczego o kolejną 
dziedzinę pozwoli na po-
szerzenie także sfery na-
ukowej Instytutu.

Obecnie w Instytucie są prowadzo-
ne badania określone w ramach 
28 tematów badawczych, obej-
mujących zarówno aspekty teo-
retyczne, jak i praktyczne chorób 
reumatycznych. Pomimo ogólnej 
wiedzy, że wczesna diagnoza cho-
rób reumatycznych, a szczególnie 
reumatoidalnego zapalenia sta-
wów i spondyloartropatii ma klu-
czowe znaczenie dla reumatologii, 
w Polsce występują znaczne opóź-
nienia w procesie ich diagnozowa-

Badanie biochemiczne przy zastosowaniu nowoczesnej 
technologii suchej chemii

Nowoczesny sprzęt do wykonywania badań 
biochemicznych

Badania w Centralnym Laboratorium Klinicznym przy 
użyciu technik mikroskopowych
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Wyniki naszych badań przyczyniają 
się do pogłębienia wiedzy na te-
mat etiopatogenezy wielu chorób 
występujących u osób starszych, 
w tym reumatycznych, udoskona-
lania diagnostyki, przyczyniają się 
do optymalizacji terapii, a także 
dostarczają wiedzy w zakresie epi-
demiologii, kosztów społecznych 
i ekonomicznych tych jednostek – 
mówi prof. dr hab. n. med. Iwona 
Sudoł–Szopińska – Zastępca Dy-
rektora ds. Naukowych Instytutu. 

Ważnym obszarem, w którym po-
wstałą przez wiele lat lukę wypełnić 
będzie musiał tworzony Instytut, 
jest również promocja właściwego 
stylu życia, także w sferze zdrowia 
psychicznego, aktywności intelek-
tualnej, odżywiania, rytmu dnia, 
rekreacji i higieny osób starszych. 

Nie można nie zauważyć, że stan 
zdrowia osób po 50. roku życia 
w Polsce jest relatywnie gorszy 
niż mieszkańców innych krajów 
europejskich. Dotyczy to zarów-
no subiektywnych, podatnych na 
wpływy kulturowe wskaźników, jak 
i obiektywnych miar stanu fizycz-
nego. Polacy są też w gorszej for-
mie psychicznej od mieszkańców 
innych krajów, a mimo to z różnych 
względów nie podejmują lecze-
nia. Tak niekorzystnym czynnikom 
dotyczącym zdrowia towarzyszy 
niewielka aktywność fizyczna. Mo-

pominąć również aspektu finanso-
wego takiej działalności. 

Już teraz szacuje się, że w wyni-
ku przekształcenia jest szansa na 
uzyskanie zwiększenia przycho-
dów o około 1,5 mln zł. W przy-
padku realizacji podjętych działań 
związanych z rozszerzeniem dzia-
łalności istnieje realna szansa 
na poprawę wyniku finansowego 
i osiągnięcia zysku z prowadzo-
nej działalności.  Wygenerowanie 
zysku umożliwi realizacje zwięk-
szenia nakładów na inwestycje 
w kolejnych latach – reasumuje 
Małgorzata Witkowska – Zastęp-
ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- 
-Finansowych Instytutu.

Można założyć, że pierwsze wyniki 
wprowadzanego przekształcenia 
będą widoczne w ciągu pierwszych 
dwóch lat funkcjonowania Narodo-
wego Instytutu Geriatrii, Reumato-
logii i Rehabiliatacji. Wskaźnikiem 
tych zmian z pewnością będzie 
liczba pacjentów, którym w kom-
pleksowy sposób udzielono świad-
czeń zdrowotnych, ale także liczba 
uczestników studiów doktoranc-
kich, kursów i szkoleń prowadzo-
nych w Instytucie, wreszcie liczba 
samodzielnych pracowników nauko-
wych oraz liczba opublikowanych 
przez nich prac.

żna założyć, że promocja zdrowia 
i zmiana nawyków osób dojrzałych 
i starszych wpłynie pozytywnie 
na wskaźniki zdrowia fizycznego 
i psychicznego osób po 50. roku 
życia w Polsce. Stąd ważna rola, 
jaką w tym zakresie będzie musiał 
spełnić Instytut – podkreśla prof. 
dr hab. n. med. Brygida Kwiatkow-
ska – Zastępca Dyrektora ds. Kli-
nicznych Instytutu.

Stworzenie innowacyjnych rozwiązań 
w sferze terapii, wsparcie programów 
prozdrowotnych oraz aktywizujących 
osoby starsze, rozwój naukowo- 
dydaktyczny wymusił również wspar-
cie infrastrukturalne tych działań 
Instytutu. 

To już się dzieje, remonty już trwa-
ją. Tworzona jest praktycznie „od 
zera” Klinika Geriatrii, wkrótce 
otworzymy wyposażony na najwyż-
szym poziomie zespół poradni. 
Inwestujemy w rozwój infrastruk-
tury, bo bez tego nie moglibyśmy 
zapewnić fachowej opieki naszym 
pacjentom – mówi dr n. med. Piotr 
Bednarski – Dyrektor Instytutu.

Docelowo reorganizacja instytutu 
w Narodowy Instytut Geriatrii, Reu-
matologii i Rehabilitacji ma zwięk-
szyć jakość i dostępność udziela-
nych świadczeń opieki zdrowotnej, 
zwłaszcza tych kompleksowych dla 
osób starszych. Nie można jednak 

Oznaczanie monospecyficznych przeciwciał metodami chemilumi-
nescencji i immunoblottingu

Zautomatyzowane techniki przygotowywania preparatów do 
oznaczeń przeciwciał przeciwjądrowych
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Rok 2015 to dla Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa (IBL) rok szczegól-
ny, w którym przypada 85. rocznica 
jego powstania. Dla pracowników 
Instytutu jest to doskonała okazja do 
podsumowań i wspomnień. To także 
dobry czas, aby sprecyzować plany 
na przyszłość i wyznaczyć prioryte-
towe cele dla rozwoju nauk leśnych. 
Postępujące zmiany klimatyczne 
stwarzają konieczność dostosowa-
nia praktyki leśnej do nowych wa-
runków. Lasy obecnie sadzone będą 
dorastać w innych uwarunkowaniach 
klimatyczno-siedliskowych, co wiąże 
się z nowymi zagrożeniami. Dlatego 
już dziś tak ważnym jest przewidywa-
nie zmian i wprowadzanie nowych 
praktyk, które zapewnią trwałość 
lasu i jego różnorodność biologiczną.

Z kart historii
W 1930 r. minister rolnictwa, w dniu 
10 lipca, w drodze rozporządzenia 
powołał Zakład Doświadczalny Lasów 
Państwowych (ZDLP) podległy Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Warsza-
wie. Zakład ten działał na prawach 
nadleśnictwa i miał upoważnienie do 
prowadzenia swojej działalności ba-
dawczo-rozwojowej na terenie całej 
Polski. Na dyrektora nowo powstałe-
go Zakładu, Adam Loret – ówczesny 
dyrektor Lasów Państwowych po-
wołuje Jana Teodora Hausbrandta, 
który pełni tę funkcję do rozpoczęcia 

W początkowym okresie rozwoju 
Instytutu, jako Zakładu Doświad-
czalnego Lasów Państwowych, a na-
stępnie Instytutu Badawczego Lasów 
Państwowych, kształtowała się struk-
tura organizacyjna, powstawały la-
boratoria i infrastruktura. W krótkim 
czasie, jaki dany był powstającemu 
Instytutowi, bo obejmującym zaled-
wie 9 lat (1930-1939), jego pracow-
nicy stworzyli podstawy ochrony przy-
rody w Polsce, a Instytut sprawował 
nadzór nad parkami i rezerwatami 
przyrody. Nowatorskim kierunkiem 
badań była restytucja żubra, niedź-
wiedzia i konika polskiego w Puszczy 
Białowieskiej. 
Od samego początku misją Instytu-
tu była popularyzacja wiedzy przy-

II wojny światowej, podczas której zo-
stał zamordowany. 
W dniu 20 marca 1934 r. Zarządze-
niem Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych w ramach zmian statutu 
organizacyjnego Dyrekcji Naczelnej 
Lasów Państwowych, ZDLP zostaje 
przekształcony w Instytut Badawczy 
Lasów Państwowych podległy bez-
pośrednio dyrektorowi naczelnemu 
Lasów Państwowych.
Instytut zmieniał swoje siedziby w wy-
niku reorganizacji, jak i zawieruchy 
wojennej, począwszy od przedwo-
jennych lokalizacji w Warszawie i po-
wojennych – w Lublinie, Łodzi, Kra-
kowie, ponownie w Warszawie oraz 
w Sękocinie, gdzie rozpoczęto budo-
wę zaplecza naukowego w latach 60.  
ubiegłego wieku.

Jubileusz 85-lecia 
Instytutu Badawczego Leśnictwa

Siedziba IBL w Sękocinie Starym, fot. P. Szymański

Laboratorium Zakładu Gleboznawstwa IBL – lata 60. XX w. 
fot. archiwum IBL

Zraszanie sosny przeciw osutce, Nadleśnictwo Troki, 1934 r. 
fot. Henryk Orłoś
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rodniczej, prowadzenie działalności 
wydawniczej i szkoleniowej. Wśród 
wielu osiągnięć z tego okresu na-
leży wymienić opracowanie zasad 
oceny nasion drzew leśnych, metod 
prognozy urodzaju nasion oraz re-
gionalizacji nasiennej. Kwestiami 
nowatorskiej na owe czasy ochrony 
przyrody oraz waloryzacji przyrodni-
czej zajmował się Dział Rezerwatów. 
W Zakładzie Lasów Doświadczalnych 
rozpoczęto badania nad metodami 
prognozowania oraz ograniczania wy-
stępowania wyrządzających szkody 
w gospodarce leśnej owadów i pato-
genów drzew leśnych. Odpowiedzią 
na rosnący popyt na drewno w związ-
ku z odbudową Państwa był rozwój 
metod użytkowania lasu i technolo-
gii obróbki drewna. Pod koniec lat 
30. powstał Oddział Żywicowania. 
Intensywnie współpracowano z Pol-
skimi Kolejami Państwowymi przy 
badaniach dotyczących impregnacji 
podkładów kolejowych. Prowadzono 
także badania z zakresu gospodarki 
rybackiej, połoninowej, torfowej, zie-
larstwa, historii leśnictwa. Wydawnic-
twa i Biblioteka DNLP stanowiły jeden 
z oddziałów Instytutu.

Niezwykle dynamiczny rozwój IBLP 
brutalnie przerywa II wojna światowa. 
Instytut ponosi ogromne straty osobo-
we i materialne. Jedna czwarta kadry 
Instytutu zginęła w czasie działań wo-
jennych, w obozach oraz w powstaniu 
warszawskim. Sprzęt i księgozbiory 
oraz budynki Instytutu zostały znisz-
czone prawie w 100%.

jest powtórnie w strukturach LP – do 
roku 1990. W tym czasie następuje 
rozbudowa stacji badawczej w Sęko-
cinie, powstaje duży Zakład Lasów 
Doświadczalnych w Janowie Lubel-
skim funkcjonujący do 1981 r. 

Kolejne zmiany i dalszy 
rozwój IBL
Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku 
w Instytucie nastąpiły duże zmiany 
organizacyjne, a funkcje organu nad-
zorującego przejął Minister Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa. Zmiany ustrojowe w Pol-
sce wpłynęły na rozwój badań z za-
kresu polityki leśnej i ekonomiki le-
śnictwa. Tym samym Instytut stawał 
się ważnym ośrodkiem w Europie 
w zakresie współpracy międzyna-
rodowej, szczególnie z krajami Unii 
Europejskiej. Instytut Badawczy Le-
śnictwa był współzałożycielem EFI 
– Europejskiego Instytutu Leśnego, 
a jego pracownicy pełnią dziś ważne 
funkcje w jego organach doradczych. 
Jeszcze przed akcesem do Unii Eu-
ropejskiej, IBL rozpoczął prace w ra-
mach projektu pod nazwą Centrum 
Doskonałości Proforest realizowa-
nego w latach 2003-2006. Instytut 
uczestniczy także w pracach komisji 
problemowych ds. leśnictwa w FAO. 

Aktualna działalność
IBL prowadzi badania i prace rozwo-
jowe poświęcone procesom zacho-
dzącym w ekosystemach leśnych 
oraz wzajemnym powiązaniom lasów 
z otaczającym środowiskiem przyrod-

Czasy powojenne
W okresie powojennym priorytetem 
działalności Lasów Państwowych była 
odbudowa gospodarki leśnej, a także 
uproduktywnienie tzw. gruntów po-
rolnych na wielkich obszarach kraju 
w nowych granicach.

Przełom lat 40. i 50. to gradacje owa-
dów i tym samym akcje zwalczania 
szkodników owadzich w lasach ziem 
zachodnich w nowych granicach Pol-
ski. Instytut podlega Ministerstwu 
Leśnictwa, a następnie Ministerstwu 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 
Główny wysiłek intelektualny Instytu-
tu skierowany był na intensyfikację 
produkcji drewna, ubocznego użytko-
wania lasu oraz ochrony lasów i zale-
siania gruntów porolnych.
Intensywny rozwój laboratoriów i gro-
madzenie zbiorów przyrodniczych roz-
poczęły się w latach 60. i 70. XX 
wieku. W tym czasie opracowano 
podstawy typologii leśnej i regiona-
lizacji przyrodniczo-leśnej, zasady 
gospodarowania w drzewostanach 
nasiennych oraz tworzenia upraw po-
chodnych. W zakresie hodowli lasu 
opracowano zasady trzebieży selek-
cyjnej, a w Białowieży intensywnie 
rozwinięto badania fitosocjologiczne. 
Rozpoczęto prace nad przyczynami 
powstawania pożarów oraz metoda-
mi ich ograniczania i monitoringu. 
Opracowano także preparaty ogra-
niczające występowanie owadów – 
insektycydy, zarówno do ochrony 
drewna jako surowca, jak i aparatu 
asymilacyjnego. Od roku 1974 IBL 

Dr Iwona Szyp-Borowska podczas analizy amplifikacji DNA sosny 
w laboratorium genetycznym Zakładu Lasu i Genetyki Drzew 
Leśnych, fot. T. Wojda

Dr inż. Katarzyna Sikora podczas badania izolacji DNA patogenicz-
nego grzyba Phytophthora sp. z olszy 
fot. archiwum IBL
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niczym, społecznym i gospodarczym. 
W strukturze Instytutu znajduje się 
6 zakładów i 3 laboratoria, których 
przedmiotem działania jest prowadze-
nie badań naukowych i prac rozwo-
jowych w zakresie: zalesiania i odna-
wiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, 
a także ekologii, ochrony przyrody, 
genetyki oraz ekonomiki i polityki le-
śnej. Instytut aktywnie uczestniczy 
w opracowaniu, na rzecz organów wła-
dzy państwowej, aktów prawnych oraz 
innych dokumentów, w tym wynikają-
cych z międzynarodowych konwencji 
i porozumień oraz Polityki Leśnej Pań-
stwa. W IBL powstaje wiele nowocze-
snych metod pomocnych w zapobie-
ganiu lub zwalczaniu destrukcyjnych 
zaburzeń w funkcjonowaniu lasu, któ-
re na stałe weszły do praktyki leśnej.
Ważną inicjatywą Instytutu, przyczy-
niającą się do rozwoju kadry nauko-
wej w kraju z zakresu leśnictwa, są 
uruchomione w 2002 r. Niestacjonar-
ne Studia Doktoranckie. Do tej pory 
ukończyło je 70 absolwentów. Od 
2014 r. organizowane są także po-
dyplomowe studia z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej lasu, które są 
wspólnym przedsięwzięciem IBL oraz 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Szczególne miejsce w działalności 
IBL zajmuje popularyzacja wiedzy 
przyrodniczej oraz działalność eduka-
cyjna i szkoleniowa. Instytut aktywnie 
uczestniczy m.in. w Festiwalu Nauki, 
Dniu Ziemi, Dniach SGGW. Od 6 lat 
organizowana jest także w Sękocinie 
Starym Zimowa Szkoła Leśna przy IBL. 
Na uwagę z pewnością zasługuje 
biblioteka Instytutu, która gromadzi 
50 tysięcy książek i 1700 tytułów cza-
sopism. Jest to jeden z największych 
księgozbiorów o tematyce leśnej 
w Europie. W ciągu roku czytelnię 
odwiedza ponad tysiąc użytkowni-
ków. Informacje o zbiorach biblioteki 
dostępne są poprzez system BazLas 
zawierający około 170 tys. rekordów.
Aktualna działalność wydawnicza 
IBL obejmuje następujące pozycje: 
Leśne Prace Badawcze, Folia Fore-
stalia Polonica, Series A – Forestry, 
Nowości Piśmiennictwa Leśnego, 
Notatnik Naukowy, Z Leśnego Świa-

skich Mechanizmów Finansowych 
oraz dofinansowania celowego na 
podstawie Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej Forest Focus. Średnio 
pięć staży zagranicznych rocznie ma 
miejsce w IBL, a w ostatniej dekadzie 
Instytut odwiedzali stażyści z 18 kra-
jów świata. Wymiana zagraniczna 
naukowców w Instytucie rośnie i to 
zarówno za sprawą krótkich wyjaz-
dów, ale też staży realizowanych 
z funduszy zewnętrznych i wewnętrz-
nych. Ta aktywność powinna procen-
tować w przyszłości podejmowaniem 
wspólnych projektów badawczych, 
szczególnie finansowanych ze środ-
ków zagranicznych.

Główne obchody Jubileuszu IBL mia-
ły miejsce w dniach 17-18 czerw-
ca 2015 r. w siedzibie Instytutu 
w Sękocinie Starym i obejmowały 
uroczyste posiedzenie Rady Nauko-
wej, konferencję międzynarodową 
pt. „Wyzwania i szanse leśnictwa 
XXI wieku” oraz sesję posterową, 
podczas której pracownicy Instytu-
tu zaprezentowali główne kierunki 
działalności naukowej. Obszerne 
relacje z tych uroczystości, wygłoszo-
ne referaty oraz fotogaleria dostęp-
ne są na stronie jubileuszowej IBL 
http://www.jubileusz.ibles.pl .

Dr hab. Janusz Czerepko, 
prof. nadzw., Dyrektor IBL

ta, Rozprawy i monografie oraz inne 
wydawnictwa okazjonalne.

Jubileuszowa refleksja
W ciągu 85 lat w Instytucie pracowało 
1571 osób. Najwięcej pracowników 
Instytut zatrudniał w latach 70. i 80. 
ubiegłego wieku, kiedy znajdował się 
w strukturach Lasów Państwowych. 
W okresie ostatnich 10 lat w Instytu-
cie pracuje ok. 200-250 osób. War-
to podkreślić, że  ciągu 50 lat wzrósł 
udział pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach naukowych – z 25% 
w roku 1974 do 43% w roku 2014.

Przez 85 lat powstało w Instytucie 
4035 raportów z prac naukowo- 
badawczych oraz 5051 publikacji, 
czyli rocznie IBL publikował blisko 60 
artykułów i 50 dokumentacji nauko-
wych. W ostatniej dekadzie wzrosła 
też liczba publikacji z afiliacją IBL 
w czasopismach najwyżej punktowa-
nych z listy „A” MNiSW.

Wiedza ekspercka pracowników 
Instytutu jest wysoko ceniona, czego 
wyrazem jest ich udział w licznych 
gremiach krajowych i zagranicznych, 
m.in.: PAN, komitetach redakcyjnych  
i radach programowych, Akcjach 
COST, organach doradczych KE, sto-
warzyszeniach i sieciach naukowych.

W latach 2005-2015 IBL podpisał 
14 umów o dwustronnej współpracy 
z instytucjami z 12 krajów, zorganizo-
wał lub współorganizo-
wał 29 konferencji i 18 
seminariów krajowych 
oraz 23 konferencje i 20 
seminariów międzynaro-
dowych. W tym samym 
czasie IBL brał i bierze 
aktywny udział w 22 Ak-
cjach COST, 28 projek-
tach finansowanych ze 
środków zagranicznych 
w ramach: Programów 
Ramowych, instrumen-
tu finansowego LIFE+, 
Funduszy Struktural-
nych, Leonardo da Vinci, 
INTERREG IVC, Norwe-

Mgr inż. Mariusz Kapsa podczas analizy drzewa 
matecznego tomografem akustycznym Picus Sonic 
fot. S. Ambroży
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Urządzenie do ciągłego procesu nanoszenia powłok metodą 
magnetronową na nośniki włókiennicze

Badanie parametrów chemicznych ścieków po procesach 
barwienia i chemicznej obróbce wyrobów włókienniczych

Początki działalności
Po zakończeniu II wojny światowej, 
we wrześniu 1945 r., utworzono 
w Łodzi Naukowo-Badawczy Instytut 
Włókiennictwa, zwany później Głów-
nym Instytutem Włókiennictwa, a od 
1952 r. Instytutem Włókiennictwa. 
Jednostkę powołano równocześnie 
z trzema podstawowymi wydziałami 
Politechniki Łódzkiej. W lutym 1947 r. 
ukonstytuowała się Rada Naukowa 
Instytutu. Jej Przewodniczącym został 
prof. Bohdan Stefanowski – pierwszy 
Rektor Politechniki Łódzkiej. 

W swojej 70-letniej działalności 
Instytut zawsze odgrywał znaczącą 
rolę w tworzeniu nowych technolo-
gii włókienniczych i współpracował 
w tym zakresie z zakładami przemy-
słowymi. Jednym z ogromnych osią-
gnięć Instytutu Włókiennictwa była 
technika i technologia przędzenia 
bezwrzecionowego „Wir” – nowator-
skie rozwiązanie w dziedzinie przę-
dzalnictwa, oryginalne w skali świa-
towej, którego koncepcja powstała 
w 1968 r. i rozwijana była do roku 
1990. Technika dotyczyła przędze-
nia bezwrzecionowego włókien che-
micznych oraz ich mieszanek typu 
bawełnianego. 

W 1976 r. w ramach Resortowo-
-Branżowego Programu pod hasłem 
„Modyfikacja włókien”, rozpoczęto 

oferta IW – włóknin technicznych do 
zastosowań specjalnych.

Instytut Włókiennictwa dziś
Dzisiaj IW jest uznaną, w kraju i na 
arenie międzynarodowej, jednostką 
badawczą o 70-letniej tradycji i zna-
czącym dorobku naukowym, która 
działa w obszarze nauk technicz-
nych w zakresie włókiennictwa oraz 
na rzecz innych gałęzi przemysłu. 
Instytut nie ustaje w poszukiwaniu 
nowych obszarów badań, współpra-
cuje z wieloma krajowymi i zagra-
nicznymi centrami naukowymi oraz 
uniwersytetami w programach i pro-
jektach badawczych o charakterze 
interdyscyplinarnym oraz pracach 
rozwojowo-wdrożeniowych w zakre-
sie: włókienniczej inżynierii materia-
łowej, polimerów, chemii włókienni-

badania nad włóknami przewodzą-
cymi prąd elektryczny. Już w 1977 r. 
zgłoszono pierwsze krajowe paten-
ty w tej dziedzinie. Pracownicy IW 
opracowali oryginalne technologie 
nadawania przewodnictwa elektrycz-
nego włóknom poliakrylonitrylowym – 
Nitril Static i poliamidowym – Amid 
Static.

W latach 1982–1983 rozpoczęto 
także pierwsze prace nad zastoso-
waniem elektroprzewodzących tka-
nin modyfikowanych metodą ciągłą, 
do wytwarzania kabli elektroener-
getycznych w Bydgoskiej Fabryce 
Kabli. Jednocześnie badano moż-
liwości rozszerzenia zakresu ich 
zastosowań (dywany, odzież ochron-
na, włókiennicze ekrany PEM). Prace 
w tej dziedzinie kontynuowane są do 
tej pory, o czym świadczy aktualna 

Jubileusz 70-lecia Instytutu Włókiennictwa
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czej, biotechnologii przemysłowej, 
mikro- i nanotechnologii, inżynierii 
środowiska. 
Prace naukowe wykonywane są 
w 4 zakładach naukowych Instytutu: 
−	Chemii Włókienniczej i Modyfikacji 

Wyrobów, 
−	Niekonwencjonalnych Technik 

i Wyrobów Włókienniczych, 
−	Technologii Dziewiarskich i Odzie-

żownictwa,
−	Mechanicznych Technologii i Wzor-

nictwa Wyrobów Włókienniczych.
W Instytucie znajduje się sześć spe-
cjalistycznych laboratoriów badaw-
czych, w tym pięć akredytowanych 
przez PCA, a cztery z nich posiadają 
akredytację MON w zakresie obron-
ności i bezpieczeństwa. W labora-
toriach wykonywane są badania 
w zakresie: analiz chemicznych i in-
strumentalnych, odporności wybar-
wień, humano-ekologii, właściwości 
fizyko-mechanicznych, elektrostatycz- 
nych, użytkowych i fizjologicznych, 
odporności na zapalenie oraz oceny 
mikrobiologicznych właściwości – 
surowców i wyrobów włókienniczych 
w dowolnym stadium przerobu.

Jednostką wyodrębnioną w struktu-
rze Instytutu jest Zakład Certyfikacji 
TEXTIL-CERT, akredytowany przez 

Jednym z bardzo istotnych obszarów 
badań wykonywanych aktualnie w IW 
są nowe materiały i technologie wy-
korzystujące nanoprodukty i uwzględ-
niające ochronę środowiska. 

Instytut poprawia konkurencyjność 
zakładów przemysłowych poprzez 
wprowadzanie do praktyki przemy-
słowej innowacyjnych technologii 
nowej generacji materiałów włókien-
niczych. Przykładem tego są projekty 
współfinansowane m.in. z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach POIG:

−	Barierowe materiały nowej gene-
racji chroniące człowieka przed 
szkodliwym działaniem środowiska 
– ENVIROTEX, 

−	Funkcjonalne nano- i mikromate-
riały włókiennicze – NANOMITEX, 

−	Biodegradowalne wyroby włókni-
ste – BIOGRATEX,

−	Uzyskanie ochrony patentowej na 
technologie nowej generacji włó-
kienniczych materiałów bariero-
wych – ENVIRO-PATENT. 

Wynikiem projektów i prac badawczo- 
-rozwojowych, realizowanych przez 
pracowników IW w interdyscyplinar-
nych konsorcjach naukowo-przemy-
słowych, są opracowane technologie 
i materiały, których większość jest 
wdrożona do praktyki przemysłowej 
lub jest przedmiotem komercjalizacji. 
Należą do nich m.in.: 

−	antyalergiczne pokrowce pościeli 
chroniące przed alergenami rozto-
czy kurzu domowego – ARGO-Plus,  

PCA, który dokonuje oceny zgodno-
ści w ramach posiadanej notyfikacji 
w obszarze dyrektywy 89/686/EEC 
środki ochrony indywidualnej i dy-
rektywy 2009/48/WE zabawki oraz 
prowadzi certyfikację wyrobów na 
znak Bezpieczny dla dziecka, Przy-
jazny dla niemowląt, Przyjazny dla 
człowieka i certyfikację zgodności 
z dokumentami normatywnymi.

Wyznacznikiem jakości usług ba-
dawczych i kompetencji naukowo- 
-technicznej pracowników jest fakt, 
że IW jest członkiem Stowarzyszenia 
Oeko-Tex i jako jedyny w Polsce pro-
wadzi procesy certyfikacji, wykonuje 
badania i wydaje certyfikaty dla wy-
robów włókienniczych na znak Oeko-
-Tex® Standard 100.

Innowacyjne technologie 
Kierunki badań Instytutu ewoluują. 
W miejsce tradycyjnych wyrobów włó-
kienniczych wchodzą innowacyjne 
wyroby typu high-tech: funkcjonalne 
materiały włókiennicze – np. mate-
riały barierowe chroniące człowieka 
przed szkodliwym oddziaływaniem 
środowiska, kompozyty włókien-
no-polimerowe, smart textiles do 
zastosowań specjalnych, medycz-
nych i technicznych. Takie nowej 
generacji materiały włókiennicze 
znajdują coraz szersze zastosowanie 
w wielu obszarach interdyscyplinar-
nych, a jednocześnie nadal są nie-
odłącznym elementem życia – mają 
zastosowanie w produkcji odzieży 
ochronnej, elementów wyposażenia 
wnętrz, materiałów higienicznych. 

Analiza mikroskopowa struktur włókienniczych

Modelowa komora do bezściekowej, 
niskotemperaturowej obróbki wyrobów 
włókienniczych za pomocą waloryzowanego 
nadtlenku wodoru (VHP) 
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−	antybakteryjne i antygrzybicze wy-
roby włókiennicze,

−	kompleksowa technologia oczysz-
czania ścieków przemysłowych 
i zamknięcia ich w obiegu wody 
technologicznej dla zakładów włó-
kienniczych,

−	materiały włókiennicze nowej ge-
neracji o właściwościach bariero-
wych wobec promieniowania UV 
przeznaczone na elementy odzieży 
ochronnej,

−	włókiennicze materiały ekranujące 
pole elektromagnetyczne do celów 
architektonicznych,

−	przestrzenna włókienno-polimero-
wa nakładka przeciwodleżynowa 
na materac,

−	 funkcjonalna odzież dla osób star-
szych i niepełnosprawnych,

−	przestrzenne skanowanie sylwetki 
ludzkiej i wizualizacja ubioru na pa-
rametryzowanym manekinie.

Łączymy tradycję z nowocze-
snością
W swoich pracach Instytut łączy tra-
dycję z nowoczesnością. Przykła-
dem tego są tkaniny odtworzeniowe. 
Dekoracyjne tkaniny, stanowiące wy-
strój ścian i okien obiektów zabytko-
wych, przeważnie nie zachowały się 
w oryginalnej postaci i istnieją jedy-
nie w przekazach ikonograficznych. 

opracowywania wspólnych koncepcji 
projektów.

Instytut uzyskał ponad 400 pa-
tentów na wynalazki, natomiast 
w latach 2010–2015 dokonał 
56 zgłoszeń na wynalazki, w tym 
6 zagranicznych (2 EPO i 4 PCT). 
W tym samym okresie IW uzyskał 
31 patentów, w tym jeden z Europej-
skiego Urzędu Patentowego (EPO). 
W latach 2009–2014 wdrożonych 
zostało 12 technologii opracowa-
nych w Instytucie, a przychody pod-
miotów wdrażających te technolo-
gie wyniosły ponad 3 mld zł. 

W dniu 16 czerwca 2015 r. Instytut 
Włókiennictwa obchodził jubileusz 
70-lecia. Ważnym punktem uroczy-
stości było wręczenie odznaczeń 
państwowych. Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski otrzymał 
prof. Stefan Brzeziński, natomiast 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski została uhonorowa-
na prof. Jadwiga Sójka-Ledakowicz. 
Uroczysta gala jubileuszowa była wy-
jątkową okazją, aby wyrazić wdzięcz-
ność i gorące podziękowania dla 
wszystkich, którzy uczestniczyli w roz-
woju Instytutu i dziś wspólnie tworzą 
nowe oblicze włókiennictwa.

Dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, 
prof. nadzw. 

Dyrektor Instytutu Włókiennictwa

Instytut, jako jedyny 
w kraju, posiada od-
powiedni potencjał ba-
dawczy i realizuje pra-
ce, których wynikiem 
jest zaprojektowanie 
i wykonanie trudno 
zapalnych tkanin od-
tworzeniowych dla za-
bytkowych obiektów 
użyteczności publicz-
nej. Nowoopracowane 
tkaniny dekoracyjne 
pozwalają na pełną re-
alizację założeń kon-
serwatorskich rewita-
lizowanych obiektów. 
Wyniki prac IW wdro-
żył w obiektach muzealnych i zabytko-
wych, przyczyniając się w ten sposób 
do ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ważne miejsce w działalności Insty-
tutu zajmuje współpraca zagranicz-
na z wieloma ośrodkami naukowo- 
badawczymi, m.in.: w Czechach, 
Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Rumu-
nii, na Litwie i Słowacji. Wcześniej 
realizowano projekty wieloletnie, 
później miała miejsce współpraca 
dwustronna w ramach umów rządo-
wych, a następnie projekty w ramach 
Programu Eureka, Eurostars, COST 
lub Programów Ramowych UE. Człon-
kostwo Instytutu Włókiennictwa 

w TEXTRANET – 
European Ne-
twork of Texti-
le Research 
Organizations 
oraz w GE-
DRT – Europe-
an Group of 
Directors of 
Textile Rese-
arch Institutes 
jest sprawą 
nie tylko pre-
stiżową. Daje 
większe możli-
wości współpra-
cy i pozyskania 
partnerów do 

Prof. Jadwiga Sójka-Ledakowicz – Dyrektor IW 
oraz prof. Stefan Brzeziński uhonorowani odznaczeniami 
państwowymi, Jubileusz 70-lecia IW, czerwiec 2015

Tkaniny odtworzeniowe – przykład realizacji w Sali Balowej Akademii 
Muzycznej w Łodzi (dawniej Pałac Karola Poznańskiego)
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5 listopada 2015 r. w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów odbyła się 
doroczna uroczystość wręczania Na-
gród Prezesa Rady Ministrów za wy-
bitne osiągnięcia naukowe, naukowo- 
-techniczne i artystyczne. Premier 
Ewa Kopacz nagrodziła 44 naukow-
ców, w tym trzy zespoły badawcze.
Wśród tegorocznych laureatów zna-
lazła się dr Monika Kałużna z Insty-
tutu Ogrodnictwa, która otrzymała 
nagrodę w kategorii wyróżniona roz-
prawa doktorska.

tyfikacji dwóch ras sprawcy choroby 
z zastosowaniem łańcuchowej reakcji 
polimerazy, która pozwala na szybką 
ich identyfikację oraz wykrywanie bez-
pośrednio w materiale roślinnym. Ta 
nowatorska metoda, umożliwiająca 
określenie porażenia drzew w sadach 
i szkółkach w ciągu zaledwie kilku 
godzin, jest niezwykle przydatna nie 
tylko w badaniach naukowych, ale bę-
dzie miała praktyczne zastosowanie 
dla producentów owoców.

oprac. Dorota Jarocka

7 grudnia br. w Teatrze Kamienica odbyła się 
uroczysta gala XVIII edycji Konkursu Polski 
Produkt Przyszłości organizowanego przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, który 
promuje nowoczesność i przedsiębiorczość. 

Powstał z myślą o tych, dla których poszukiwanie innowacyj-
nych rozwiązań jest prawdziwą pasją. Adresatami konkursu 
są naukowcy, badacze i wynalazcy reprezentujący innowa-
cyjne przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe. 
W 2015 r. do prestiżowego grona laureatów Konkursu PPP 
dołączyły instytuty badawcze:
−	Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – nagroda 

główna w kategorii jednostka naukowa za projekt Wielo-
modułowa maszyna nowej generacji do ochrony obsza-
rów wodno-błotnych

−	 Instytut Techniki Górniczej KOMAG i KOPEX Machinery 
S.A. – nagroda główna w kategorii konsorcjum: jednost-

ka naukowa – przedsiębiorca za Kombajn ścianowy typu 
KSW-800NE

−	 Instytut Włókiennictwa i wydział Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki Politechniki Śląskiej – wyróżnienie w kate-
gorii produkt przyszłości jednostki naukowej za  Moduło-
wy wyrób tekstroniczny

−	 Instytut Metali Nieżelaznych i „MATUSEWICZ” Budowa 
Maszyn S.J. – wyróżnienie w kategorii produkt przyszło-
ści konsorcjum: jednostka naukowa – przedsiębiorca za 
Ekologiczną metodę regeneracji roztworów chlorku mie-
dzi stosowanych w procesie trawienia obwodów druko-
wanych

−	 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” 
i LERG S.A. – nagroda w kategorii produkt przyszłości 
konsorcjum: jednostka naukowa – przedsiębiorca za 
Żywice fenolowo-formaldehydowe do laminatów

Serdecznie gratulujemy!

Badania stanowiące przed-
miot rozprawy doktorskiej 
dr Kałużnej dotyczyły bio-
geografii patogenów powo-
dujących raka bakteryjnego 
drzew pestkowych oraz etio-
logii choroby wyrządzającej 
straty o znaczeniu gospodar-
czym w sadach i szkółkach. 
Zastosowane w pracy metody 
badawcze – konwencjonalne 
oraz metody biologii moleku-
larnej umożliwiły szczegóło-
wą charakterystykę 
chorobotwórczych 
bakterii z uwzględ-

nieniem czynników wirulencji. 
Uzyskane wyniki pozwoliły na 
wykazanie bioróżnorodności 
bakterii i wyodrębnienie zna-
nych już grup taksonomicz-
nych, a także nieopisanej 
jeszcze grupy szczepów o nie-
typowych cechach. Badania 
wykazały, że grupa ta stanowi 
nowy takson i może mieć duże 
znaczenie epidemiologiczne. 
Po raz pierwszy na świecie 
opracowano metodę iden-

Dr Monika Kałużna z Instytutu Ogrodnictwa 
laureatką Nagrody Premiera

Dr Monika Kałużna odbiera nagrodę z rąk Premier 
Ewy Kopacz, źródło: KPRM

Dr Monika Kałużna podczas badań w Pracowni 
Fitopatologii Sadowniczej IO, źródło: IO

News z ostatniej chwili – sukces 
instytutów badawczych w Konkursie PPP
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W „Biuletynie RGIB” otwieramy stałą rubrykę, która przedstawia projekty Programu Horyzont 2020  
z udziałem polskich instytutów badawczych. Projekty – ważne z punktu widzenia użyteczności społecznej oraz 
ciekawe medialnie – będziemy opisywać szerzej. Redakcja zaprasza na łamy „Biuletynu” koordynatorów projek-
tów, liderów grup roboczych i partnerów odpowiedzialnych za ambitne prace badawcze, aby dzielili się swoimi do-
świadczeniami, chwalili korzyściami, jakie uzyskują, a także rezultatami, które wnoszą do Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej. Królem H2020 wśród instytutów badawczych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, które koordynu-
je projekt VINCO i jest członkiem, jak dotąd, 6 konsorcjów. Dziś jednak zaczynamy według alfabetu od Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

EUROPEJSKA INFRASTRUKTURA 
BADAWCZA DLA POTRZEB WYCHWYTU 
I SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA

ECCSEL – European Carbon Dioxide Capture 
and Storage Laboratory Infrastructure

Główny Instytut Górnictwa oraz Państwowy 
Instytut Geologiczny–PIB należą do konsorcjum 
projektu ECCSEL koordynowanego przez norweski 
uniwersytet techniczny. Projekt doskonale wpisuje 
się w problematykę bardzo ważną globalnie, a dla 
polskiej ekonomii wręcz strategiczną, emisji dwu-
tlenku węgla. 
CCS – Carbon Capture and Storage brzmi groźnie 
dla elektrowni opalanych węglem, ponieważ ozna-
cza koszty separacji, transportu i składowania CO2 

wytworzonego w elektrowni. Potrzeba ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla groźnego dla planety – 
z jednej strony, a z drugiej – ochrona gospodarek 
energetycznych opartych na węglu stanowią pro-
blem, który wywołuje dyskusje polityczne, ale tak-
że stanowią poletko prac badawczo-rozwojowych. 
Realizacja projektu ECCSEL polega na udostępnie-
niu naukowcom zaawansowanej europejskiej infra-
struktury badawczej w zakresie CCS w celu:

	� zapewnienia zaplecza naukowego dla efektyw-
nego adresowania potrzeb badawczo-rozwojo-
wych w zakresie technologii CCS na poziomie 
ogólnoeuropejskim w perspektywie krótko- 
i długoterminowej,
	� utrzymania wiodącej roli Europy w międzynaro-
dowym środowisku naukowym zajmującym się 
problematyką CCS,
	� poprawy atrakcyjności Europejskiego Obszaru 
Badawczego dla naukowców z Europy i spoza 
Europy oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy 
instytutami badawczo-rozwojowymi,
	� optymalizacji wykorzystania pomocy finansowej 
Unii Europejskiej poprzez bardziej efektywne 
użytkowanie istniejącej i planowanej infrastruk-
tury badawczej.

(źródło: GIG i PIG)

SYSTEM MONITOROWANIA ŚCIEKÓW 
DO WYKRYWANIA LABORATORIÓW 
NARKOTYKÓW SYNTETYCZNYCH

microMole – Sewage Monitoring System for 
Tracking Synthetic Drug Laboratories

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 
jest partnerem w projekcie koordynowa-
nym przez Politechnikę Warszawską. Projekt 
mikroMole, należący do projektów typu IA 
(Innovation Actions) ma za cel opracowanie 
systemu monitorowania ścieków służących do 
wykrywania nielegalnych laboratoriów narko-
tykowych.

Jednym z najważniejszych aktualnych problemów 
narkotykowych na całym świecie jest wykrywalność 
narkotyków syntetycznych, takich jak stymulanty 
– pochodne amfetaminy (ATS), które zajmują 
drugie miejsce na świecie pod względem tej 
niechlubnej popularności. Od 1990 r. ATS jest 
produkowana w ponad 70 krajach. W produkcję 
ATS na wielką skalę są zaangażowane grupy 
przestępcze. W granicach Europy znajdowało 
się aż 80% zakładów produkcyjnych amfetaminy 
zlikwidowanych w 2008 r. Od roku 2011, kiedy 
to narkotyk zaczęto wytwarzać z Apaanu (alpha-
fenylacetoacetonitril – organiczny związek 
chemiczny służący do wytwarzania leków), 
produkcja stała się jeszcze trudniejsza do 
kontrolowania i w dodatku spowodowała problemy 
w zakresie ochrony środowiska.

Celem microMole jest stworzenie i przetesto-
wanie prototypu systemu wykrywania produkcji 
pochodnych amfetaminy oraz jego przygotowa-
nie do rejestracji prawnej i użycia w operacjach 
przeprowadzanych na obszarach miejskich. 
System składa się z czujników zainstalowanych 
w kanalizacji i monitorujących odpady z pro-
dukcji ATS. 

(źródło: Cordis)

Zwiększajmy naszą aktywność w międzynarodowych zespołach badawczych!
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19 listopada br. w NCBJ w Świerku 
rozegrany został antyterrorystyczny 
epizod ogólnopolskich manewrów 
„Patrol-15” sprawdzających działa-
nie Krajowego Systemu Wykrywania 
Skażeń i Alarmowania. 
Scenariusz epizodu ćwiczenia „Pa-
trol-15” rozegranego w NCBJ zakładał 
wtargnięcie uzbrojonej grupy terrory-
stów na teren Instytutu. Natychmiast 
po zauważeniu incydentu przez patrol 
wewnętrznej służby ochrony zostały 
uruchomione procedury reagowania, 
przewidziane na taką okoliczność. 
Dzięki temu, w zaledwie kilka minut po 
zgłoszeniu, na miejsce przyjechały od-
powiednie służby, w tym jednostki an-
tyterrorystyczne. Scenariusz zakładał 
również to, że w międzyczasie w reak-
torze doszło do wybuchu silnego ładun-
ku. Dla antyterrorystów był to impuls do 
podjęcia decyzji o natychmiastowym 
szturmie, pomimo ryzyka skażenia 
funkcjonariuszy. Po zakończeniu akcji 
dozymetryści przystąpili do działań – 
wykorzystując specjalistyczne urządze-
nia Instytutu, zbadali szczegółowo oso-
by, które mogły zostać skażone oraz 
przystąpiły do dekontaminacji terenu. 
Hipotetyczna sytuacja zagrożenia 
miała za zadanie sprawdzić działanie 

nych (np. toksycznych czy wybucho-
wych). Wystarczy „tylko” odpowiedni 
akcelerator (generator) neutronów 
i współpracujący system detekcyjny. 
Właśnie na tej zasadzie opiera się 
SWAN – mobilny system do wykry-
wania materiałów niebezpiecznych.  
Z kolei inny wynalazek badaczy ze 
Świerku – CANIS – to system radio-
graficzny służący do prześwietlania 
ładunków wielkogabarytowych, np. 
całych kontenerów. Polscy naukowcy 
rozwijają także systemy podnoszące 
bezpieczeństwo w międzynarodowych 
konsorcjach, jak np. MODES SNM 
(prototyp ruchomego modułowego 
systemu wykrywania materiałów ra-
dioaktywnych i jądrowych o specjal-
nym znaczeniu), czy TAWARA RTM 
(system zabezpieczający wodociągi 
europejskie przed skażeniem).

Źródło: NCBJ 
Zdjęcia: Marcin Jakubowski 

odpowiednich służb, 
m.in.: ochrony reak-
tora, służb technicz-
nych i dozymetrycz-
nych NCBJ, Centrum 
ds. Zdarzeń Radia-
cyjnych Państwowej 
Agencji Atomistyki, 
Komendy Policji Po-
wiatowej w Otwocku, 
Dyżurnego Kraju Ko-
mendy Głównej Po-
licji oraz Biura Ope-

racji Antyterrorystycznych Komendy 
Głównej Policji.
Na szczęście były to tylko ćwiczenia. 
Pokazują one jednak, jak bardzo ważne 
są kwestie bezpieczeństwa, szczegól-
nie w obecnych, niepewnych czasach 
– powiedział prof. Krzysztof Kurek, dy-
rektor NCBJ – Dla nas, jak i dla całej 
energetyki jądrowej, bezpieczeństwo 
to bezwzględny priorytet. Oznacza to 
nie tylko wielokrotne systemy bezpie-
czeństwa samych instalacji podparte 
eksperckimi analizami czy wysokospe-
cjalistyczna kadra obsługująca reakto-
ry i ochrona fizyczna samych obiektów. 
To również wykorzystanie samych tech-
nologii jądrowych. Mogą one służyć 
poprawie naszego wspólnego bezpie-
czeństwa. Doskonałym przykładem są 
innowacyjne urządzenia, jakie konstru-
ujemy w naszym Instytucie.
Naukowcy z NCBJ od wielu lat opra-
cowują technologie oparte na fizyce 
jądrowej, które służą do zapewnie-
nia bezpieczeństwa. Wykorzystanie 
np. możliwości oznaczania składu 
chemicznego substancji metodą 
neutronowej analizy aktywacyjnej po-
zwala na skonstruowanie urządzeń 
służących do systemów wykrywania 
i identyfikacji materiałów niebezpiecz-

Ćwiczenia antyterrorystyczne  
w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

Robot służący do wykrywania materiałów 
niebezpiecznych

Dozymetryści badają poziom skażenia


