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Szanowni Państwo, 

z dumą i radością pragnę Państwu przedstawić publikację, będącą opisem wybranych osiągnięć na-
ukowych polskich uczonych w ostatnim roku. Naprawdę mamy z czego być dumni. Wachlarz dziedzin, 
w których działają polscy naukowcy, dokonując przełomowych odkryć, jest imponujący. Odkrycia te 
nie tylko służą ułatwieniu czy polepszeniu jakości życia, często też mogą to życie uratować.

Czytając o historii polskiej nauki i polskich odkrywcach, nieraz zastanawiamy się, dlaczego dotąd nie 
wiedzieliśmy, że to nasi rodacy wynaleźli sposób na otrzymanie monokryształów, które są podstawą 
produkcji mikroprocesorów, fotografię kolorową, wycieraczki samochodowe czy też system porozu-
miewania się na odległość, tzw. walkie-talkie.

Zdaję sobie sprawę, że wiele jest jeszcze do zrobienia, by osiągnięcia polskich naukowców mogły zostać 
rozpoznane, wdrażane, mogły stać się produktem dostępnym dla społeczeństwa. Jest to ważne również 
z tego powodu, że nie zbudujemy innowacyjnej gospodarki, jeżeli nie oprzemy jej w większym stopniu 
niż do tej pory, na odkryciach polskich naukowców.

Jednym z elementów realizowanej przeze mnie strategii na rzecz doskonałości naukowej i nowocze-
snego szkolnictwa wyższego jest komercjalizacja badań naukowych i partnerstwo nauki z biznesem. 
Skuteczny transfer wiedzy do gospodarki jest szczególnie istotny dla poprawy pozycji naszego kraju 
w rankingach innowacyjności i konkurencyjności.  Dzięki współpracy tych dwóch sfer aktywności, badań 
naukowych i wdrożeń gospodarczych, możliwy jest sukces i postęp, a tym samym wzrost dobrobytu 
społeczeństwa.

Niniejszy biuletyn może służyć też za źródło kontaktu z ośrodkami naukowymi, każde bowiem z oma-
wianych w nim osiągnięć naukowych zawiera informacje o ich autorach. Dzięki temu możliwy jest szyb-
ki kontakt pomiędzy przedsiębiorcą a naukowcem zajmującym się konkretnym zagadnieniem. Chciał-
bym, aby lektura biuletynu była dla nas wszystkich źródłem wiedzy, inspiracji i dumy z najnowszych 
osiągnięć polskiej nauki.

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów  

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak opracowała 
nowe podejście farmakologiczne w leczeniu bólu 
związanego z osteoartozą i określiła rolę układu 
endokannabinoidowego w leczeniu bólu przewle-
kłego.

Wyniki prowadzonych przez nią badań mogą 
przyczynić się do zwiększenia skuteczności po-
stępowania przeciwbólowego u pacjentów z ze-
społami bólu przewlekłego. 

Celem prowadzonych doświadczeń było podnie-
sienie skuteczności leczenia bólu neuropatyczne-
go oraz bólu związanego z osteoartrozą poprzez 
ukierunkowanie terapii na endogenny układ kan-
nabinoidowy. W ten sposób udało się m.in. opisać 
nowy złożony mechanizm działania wytwarza-
nego przez organizm anandamidu w bólu neuro-
patycznym. Dr hab. Starowicz-Bubak przyznaje, 
że nawet najbardziej zachęcające wyniki badań 
nie zaowocują natychmiastowym pojawieniem 
się w aptece nowego leku na ból przewlekły, ale 
pokażą, w jakim kierunku podążać, żeby ten nowy 
lek powstał. Badania są istotne również dla zro-
zumienia mechanizmów prowadzących do prze-
wlekłego bólu.

Nowe strategie leczenia 

bólu przewlekłego

Więcej informacji:

dr hab. KATARZYNA 

STAROWICZ-BUBAK

starow@if-pan.krakow.pl  

Instytut Farmakologii PAN

Zespół archeologów pod kierunkiem dr. Micha-
ła Kruegera w ramach obszernego projektu ba-
dawczego postanowił sprawdzić, skąd pochodzą 
importowane fenickie naczynia, znajdowane 
na cmentarzyskach i osadach z początku epoki 
żelaza w dolinie rzeki Gwadalkiwir w południo-
wo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. 

Rezultaty prac były dla zespołu zaskoczeniem: 
sprowadzanie ekskluzywnych i świetnie wykona-
nych naczyń ceramicznych do starożytnej Iberii 
stanowiło rzadką praktykę. Przedmioty – dotąd 
określane jako importy z dalekiej Fenicji – oka-
zały się lokalnymi imitacjami. Zespół badawczy 
uszczegółowił chronologię stanowisk z południo-
wej Iberii na przestrzeni I tysiąclecia p.n.e. Okaza-
ło się, że dotychczasowy schemat chronologiczny 
można zakwestionować: próbki pobrane z kurha-
nów są w kilku przypadkach o 200 lat starsze niż 
dotychczas sądzono. Konsekwencje tego ustale-
nia zmieniają obraz przełomu epoki brązu i epoki 
żelaza na Półwyspie Iberyjskim. 

Badania zrealizowano w ramach projektu „Po-
czątki epoki żelaza w południowo-zachodniej czę-
ści Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura 
materialna” dofinansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki.

Skąd pochodzą fenickie naczynia 

znajdowane na Półwyspie Iberyjskim?

Więcej informacji:

dr MICHAŁ KRUEGER

krueger@amu.edu.pl 

Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu
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Jak połączyć informatykę 

kwantową z filozofią

Realizując projekt badawczy „Kwantowo-informa-
tyczne podejście do wybranych aspektów podstaw 
fizyki” naukowcy z Gdańska wskazali na nieznane 
wcześniej powiązania między tzw. efektem redukcji 
złożoności a nierównością Bella. 

Naukowcy analizowali ograniczenia, jakie mecha-
nika kwantowa nakłada na możliwość tworzenia 
superpozycji nieznanych stanów kwantowych. 
Problem ten ma fundamentalne znaczenie zarów-
no dla podstaw mechaniki kwantowej, jak również 
posiada potencjalne zastosowanie praktyczne. 
Do tej pory nie było wiadomo, czy mechanika 
kwantowa pozwala na dodawanie do siebie nie-
znanych czystych stanów kwantowych. 

W wyniku badań wykazano silne twierdzenie 
typu no-go, które uniemożliwia tworzenie su-
perpozycji nieznanych czystych stanów kwan-
towych przy pomocy najogólniejszych procesów 
dopuszczalnych w mechanice kwantowej. Wyka-
zano też, że tworzenie kwantowych superpozycji 
jest możliwe, o ile dysponuje się minimalną infor-
macją na temat stanów, których superpozycję 
chce się wytworzyć. Przewiduje się, że zapropo-
nowana metoda dodawania stanów kwantowych 
znajdzie zastosowanie w tworzeniu nieklasycz-
nych stanów światła, jak również w teorii obli-
czeń kwantowych.

Więcej informacji:

prof. MICHAŁ 

HORODECKI

fizmh@ug.edu.pl 

Uniwersytet Gdański

Prowadzone na dużą skalę przez dr. Marci-
na Szweda badania nad plastycznością mózgu 
u osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, przeła-
mują utrwalone w nauce tezy o podziale mózgu 
na osobne części zmysłowe. 

Badając osoby z dysleksją oraz to, jak mechanizm 
płynnego czytania rozwija się w sytuacji, gdy czy-
tamy nie za pomocą wzroku, ale dotyku (np. tekst 
zapisany alfabetem Braille’a), dr Szwed udowod-
nił, że gdy uczymy się skomplikowanych czynno-
ści – takich jak granie na pianinie czy prowadzenie 
samochodu – naszym wysiłkiem i wolą możemy 
zmieniać zastosowanie obszarów naszego mózgu. 
Mózg potrafi przezwyciężyć swój domyślny po-
dział obowiązków i wytworzyć nowe połączenia. 

Ta niespodziewana zdolność mózgu do prze-
łamywania ograniczeń może być jedną z cech, 
która uczyniła nas ludźmi i pozwoliła wytworzyć 
naszą skomplikowaną kulturę. Badania pomogły 
też pogłębić znacząco wiedzę o przyczynach dys-
leksji i wykazać, że u dzieci dotkniętych dysleksją 
widoczne są różnice w grzbietowej drodze wzro-
kowej, czyli w rejonie mózgu zaangażowanym 
w przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, w tym 
m.in. w układanie „kolejności” liter. Oznacza to, 
że u podstaw dysleksji mogą leżeć zaburzenia 
przetwarzania wzrokowo-przestrzennego.

Ludzki mózg potrafi jeszcze 

więcej, niż do tej pory sądzono

Więcej informacji:

dr hab. MARCIN SZWED

mfszwed@gmail.com

Uniwersytet Jagielloński

fo
t.

 s
ak

km
es

te
rk

e



OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI 2016  //   6

Polscy uczeni odkryli dowody 

potwierdzające teorię Einsteina

Istnienie fal grawitacyjnych przewidywała już 
ogólna teoria względności Einsteina, jednak do-
tychczas odkryto jedynie pośrednie dowody 
na potwierdzenie tego zjawiska. 

W 2016 r. świat obiegła informacja o odkryciu 
naukowców uczestniczących w międzynarodo-
wym konsorcjum projektów LIGO i Virgo, którzy 
po raz pierwszy zaobserwowali fale grawitacyjne. 
Dwa detektory amerykańskiego obserwatorium 
LIGO zarejestrowały niezależnie od siebie sygnał 
fal grawitacyjnych pochodzących ze zderzającego 
się układu dwóch czarnych dziur. 

Pracami polskiej grupy badawczej, biorącej 
udział w projekcie, kierował prof. Andrzej Królak. 
Do zadań polskich uczonych należała m.in. ana-
liza danych, badanie źródeł astrofizycznych fal 
grawitacyjnych, budowa modeli sygnałów fal gra-
witacyjnych oraz udział w rozbudowie detektora 
Virgo. Prace zostały sfinansowane przez Narodo-
we Centrum Nauki.

Więcej informacji:

prof. dr hab. 

ANDRZEJ KRÓLAK

a.krolak@impan.pl

Instytut Matematyczny 

PAN

Rewolucyjna 

metoda walki z rakiem

Odkrycie dokonane przez zespół kierowany przez 
dr. hab. Jacka Jemielitego z Centrum Nowych 
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego może 
zrewolucjonizować współczesną walkę z rakiem. 
Odkrycie pozwala bowiem niszczyć w zarodku 
nowotworowe przerzuty. 

Staje się to możliwe w wyniku badań nad czą-
steczkami mRNA, których rolą jest przenoszenie 
w komórkach informacji genetycznej, dzięki cze-
mu określone typy białek są produkowane przez 
żywe komórki. W naturalnym środowisku komórki 
mRNA są stosunkowo szybko degradowane przez 
enzymy, co oznacza, że trwałość tych cząsteczek 
jest ograniczona. 

Dzięki zastosowaniu niewielkiej modyfikacji che-
micznej w łańcuchu mRNA spowodowano, że wy-
dłużył się czas funkcjonowania informacji gene-
tycznej w komórce.

Więcej informacji:

dr hab. JACEK JEMIELITY 

jacekj@biogeo.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
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Jak uczynić świat lepszym 

dla ludzi, zwierząt i roślin?

Nasza planeta zmaga się z zanieczyszczeniem 
środowiska, wymieraniem kolejnych gatunków 
roślin i zwierząt oraz wyczerpywaniem źródeł 
energii. Z tego powodu dalszy rozwój cywiliza-
cyjny musi być rozwojem bardziej zrównowa-
żonym i ekologicznym. Zespół naukowców pod 
kierunkiem prof. Doroty Gryko, starając się od-
powiedzieć na problemy ekologiczne, pracuje nad 
wykorzystaniem energii słonecznej w procesach 
chemicznych. Opracował metodę, która polega 
na wykorzystaniu naturalnej energii słonecznej 
jako źródła energii w chemii organicznej, w prze-
myśle farmaceutycznym czy medycznym, co może 
być rozwiązaniem takich problemów jak wyczer-
pywanie tradycyjnych źródeł energii czy zanie-
czyszczenie środowiska. Energia ta jest nie tylko 
darmowa, ale też niewyczerpalna.

Proces ten jest możliwy dzięki porfirynoidom – 
barwnikom życia. Naukowcy wykorzystali por-
firyny jako nowe, inspirowane naturą katalizatory 
fotoredoks w fotochemicznych reakcjach alkilo-
wania i arylowania związków organicznych, które 
są niezwykle istotnym budulcem produktów two-
rzonych w przemyśle medycznym i farmaceu-
tycznym. To nieznane dotąd wykorzystanie por-
firyn stworzy nowe możliwości ich wykorzystania 
w syntezie organicznej i otwiera fascynujące moż-
liwości syntezy strukturalnie złożonych związków 
organicznych w sposób ekologiczny i tani.

Więcej informacji:

prof. DOROTA GRYKO

dorota.gryko@icho.edu.pl

Instytut Chemii 

Organicznej PAN

Nowa metoda ultraszybkiego 

zapisu informacji

Zespół fizyków Uniwersytetu w Białymstoku 
opracował nową metodę zapisu informacji, któ-
ra może zrewolucjonizować technologie pamięci 
magnetycznych. 

Przeprowadzone przez fizyków badania wykazały 
możliwość tzw. „zimnego” ultraszybkiego zapisu 
fotomagnetycznego w przezroczystej warstwie 
ferrimagnetycznego dielektryka przy wykorzy-
staniu wyłącznie pojedynczego ultrakrótkiego 
impulsu laserowego. Zmiana polaryzacji liniowej 
impulsu przełącza magnetyzację, zapisując stan 
‘0’ lub ‘1’ w sposób powtarzalny i odwracalny. 
Odkryto nowy mechanizm przełączenia, który 
pozwala na najszybszy znany dotychczas proces 
zapisu i odczytu informacji w czasie około 20 pi-
kosekund wraz z ekstremalnie niskim zużyciem 
energii w trakcie zapisu. Wyniki uzyskano w ra-
mach realizacji projektu badawczego sfinanso-
wanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji:

dr hab. ANDRZEJ 

STUPAKIEWICZ

and@uwb.edu.pl

Uniwersytet 

w Białymstoku
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Zespół kierowany przez prof. dr hab. inż. Bogda-
na Wilamowskiego z Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie przeprowadził szereg 
badań w zakresie rozwoju płytkich i głębokich 
architektur sieci neuronowych, opracował nowe 
ulepszone algorytmy uczenia sieci neuronowych 
oraz analizę zachowania różnych architektur sieci 
ANN przy użyciu różnych problemów referencyj-
nych. Naukowcy dokonali też eksperymentalnej 
weryfikacji możliwości sieci poprzez komplekso-
we jej uczenie. 

Zespół prof. Wilamowskiego dowiódł, iż chcąc 
efektywnie modelować złożone wielowymiarowe 
systemy nieliniowe, należy stosować niekonwen-
cjonalne metody. Metody oparte o inteligencję 
komputerową pozwalają na skuteczniejsze roz-
wiązywanie złożonych problemów. 

Spośród wielu metod – opartych na różnych typu 
sieciach neuronowych (MLP, SLP, FCC), systemy 
rozmyte, sieci RBF i LVQ, PCA i SVM – na szcze-
gólną uwagę zasługują te oparte o sieci neurono-
we o głębokiej architekturze.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na specjali-
styczne systemy telekomunikacyjne pojawiła się 
potrzeba wytworzenia podstawowych kompo-
nentów systemów optoelektronicznych, takich 
jak wzmacniacze optyczne zdolne do „proceso-
wania” światła w zakresie widzialnym. Systemy 
te są potrzebne dla rozwoju transmisji danych 
w plastikowych światłowodach i charakteryzują 
się licznymi zaletami w dziedzinie ultraszybkiej 
transmisji danych na krótkich odległościach. Tego 
typu efektywna transmisja wymaga stosowania 
wzmacniaczy optycznych z niebiesko-zielonego 
obszaru widmowego. 

Naukowcy Instytutu Wysokich Ciśnień PAN stwo-
rzyli wzmacniacze optyczne na bazie półprzewod-
ników azotkowych. Ich zadaniem jest powielenie 
światła wprowadzonego do wzmacniacza przy 
pomocy procesów emisji wymuszonej. W ekspe-
rymencie zastosowano zagięty kształt falowodu 
w celu obniżenia efektywnego współczynnika od-
bicia okien falowodu. Układ ten pozwolił na osią-
gnięcie wzmocnienia optycznego ponad 16 dB, 
mierzonego w układzie fiber-to-fiber.

Wyniki eksperymentu zostały wyróżnione zapro-
szeniem na wykład: High-power blue tapered am-
plifier laser diodes and laser arrays na konferencji 
Photonics West, San Francisco 2017.

Rys. Schematy 
układu wzmacniacza 

optycznego – 
podstawowe  

elementy układu

Inteligentne nieliniowe 

systemy o płytkich 

i głębokich architekturach

Więcej informacji:

prof. BOGDAN WILAMOWSKI

wilambm@gmail.com

Wyższa Szkoła Informatyki 

i Zarządzania w Rzeszowie

Wzmacniacze optyczne  

do plastikowych sieci telekomunikacyjnych

Więcej informacji:

PIOTR PERLIN

piotr@unipress.waw.pl

SZYMON STAŃCZYK

szymons@unipress.waw.pl

Instytut Wysokich 

Ciśnień PAN
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Dzięki wieloletnim obserwacjom Drogi Mlecznej 
polscy astronomowie po raz pierwszy potwier-
dzili mechanizm eksplozji towarzyszący przebu-
dzeniu się tzw. gwiazdy nowej. W czasie wybu-
chu układ był 2 mln razy jaśniejszy niż wcześniej. 
Analiza obserwacji gwiazdy V1213 Centauri 
wykonanych w latach 2003–2016 stanowi prze-
łom w interpretacji mechanizmów prowadzących 
do gigantycznych kataklizmów kosmicznych, jaki-
mi są wybuchy gwiazd nowych. 

Odkrycia dokonano w ramach prowadzonego 
w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersy-
tetu Warszawskiego przeglądu nieba The Optical 
Gravitational Lensing Experiment (OGLE). 

Wyniki prac Polaków opublikowano w prestiżo-
wym tygodniku „Nature”.

Polscy naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu uczestniczyli w pionierskich 
badaniach zderzeń atomów i cząsteczek w ekstre-
malnie niskich temperaturach rzędu -273 stopni 
Celsjusza, tuż ponad zerem bezwzględnym. 
W takich warunkach zderzenia zachodzą zupeł-
nie inaczej niż w temperaturze pokojowej. Ucze-
ni zaobserwowali ogromny wpływ anizotropii 
oddziaływania na szybkość reakcji jonizacji Pen-
ninga metastabilnych atomów helu z molekuła-
mi wodoru w rotacyjnym stanie wzbudzonym. 
Badania rzucają nowe światło na zimne procesy 
zderzeniowe, których zrozumienie jest konieczne 
do produkcji ultra zimnej materii mogącej w naj-
bliższym czasie posłużyć do budowy symulatora 
kwantowego, elementów komputera kwantowe-
go czy nowej generacji wzorca czasu. 

Wyniki badań ukazały się na łamach prestiżowe-
go czasopisma „Nature Physics”.

Polscy naukowcy zaobserwowali 

przebudzenie gwiazdy nowej

Więcej informacji:

prof. ANDRZEJ UDALSKI

udalski@astrouw.edu.pl

mgr PRZEMYSŁAW MRÓZ

pmroz@astrouw.edu.pl

Obserwatorium Astronomiczne 

Uniwersytetu Warszawskiego

Zderzenia hel – wodór  

w ultraniskich temperaturach

Więcej informacji:

MARIUSZ PAWLAK

teomar@chem.umk.pl

Wydział Chemii 

Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika
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Polscy uczeni z Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka przeprowadzili unikatowy eksperyment, wy-
korzystując pojedynczy optyczny zegar atomowy 
do poszukiwania ciemnej materii. Pomiary zosta-
ły przeprowadzone w Krajowym Laboratorium 
Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej przy 
pomocy zbudowanego dwa lata temu Polskiego 
Optycznego Zegara Atomowego. 

Zaproponowana przez autorów technika pozwala 
określać kolejne limity dotyczące natury ciemnej 
materii i co się z tym wiąże – weryfikować dostęp-
ne teorie. 

Rezultaty badań opublikowano w „Nature Astro-
nomy”.

Zespół naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego opracował innowacyjną – potwier-
dzoną patentem – metodę leczenia cukrzycy 
typu 1 u dzieci. W celu rozwijania i komercjali-
zacji nowatorskiej metody namnażania komórek 
TREG in vitro do wytwarzania preparatu powoła-
no spółkę – spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego –  PolTREG S.A. Metoda produkcji 
preparatu jest jednym z najbardziej zaawansowa-
nych na świecie projektów w obszarze leczenia 
cukrzycy typu 1 z wykorzystaniem terapii komór-
kowej. Leczenie – a nie tylko łagodzenie skutków 
cukrzycy typu 1 – możliwe jest dzięki wykorzysta-
niu preparatu limfocytów TREG (potwierdzone 
klinicznie, bez skutków ubocznych). Spółka rozpo-
częła rejestrację metody (ATMP) w Europejskiej 
Agencji Leków. 

Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego pracują także nad rozszerzeniem zastoso-
wania technologii na inne jednostki chorobowe, 
np. stwardnienie rozsiane.

Poszukiwanie 

ciemnej materii

Więcej informacji:

dr PIOTR WCISŁO

piotr.wcislo@fizyka.umk.pl

Wydział Fizyki, Astronomii 

i Informatyki Stosowanej 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Przełom w leczeniu 

cukrzycy u dzieci

Więcej informacji:

KATARZYNA 

MICHALAK-MAGDA 

Prezes Zarządu

office@poltreg.tech

PolTREG S.A.
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Założona przez dr Olgę Malinkiewicz, odkryw-
czynię elastycznych ogniw słonecznych opartych 
na perowskitach, spółka Saule Technologies jest 
na dobrej drodze, by zrewolucjonizować branżę 
fotowoltaiki. 

Zespół kierowany przez dr Malinkiewicz pracuje 
nad technologią nakładania perowskitów na każ-
dą powierzchnię, dzięki czemu wynalazek znala-
złby szerokie zastosowanie w elektronice użytko-
wej – cienkowarstwowa powłoka fotowoltaiczna 
zastąpiłaby baterie i ładowarki. Naukowcy stwo-
rzyli już prototyp ładowarki do telefonu w formie 
naklejki. 

Podczas konferencji International Conference on 
Perovskite Thin Film Photovoltaics w Barcelonie 
w marcu 2016 roku zaprezentowali opracowany 
na bazie perowskitów elastyczny moduł fotowol-
taiczny.

Działalność spółki Nexbio – utworzonej 
w 2015 roku przy Lubelskim Parku Naukowo-
-Technologicznym – to dowód na twórcze wyko-
rzystanie wiedzy i kompetencji naukowców oraz 
przykład nowatorskiego podejścia do rozwiązy-
wania problemów gospodarczych na globalną ska-
lę. Spółka założona przez dr. inż. Adama Kuzdra-
lińskiego, prowadzi prace nad innowacyjnym, 
a zarazem konkurencyjnym cenowo rozwiązaniem 
do powszechnego zastosowania w rolnictwie. 
Pozwoli ono ograniczyć stosowanie pestycydów 
i zwiększyć bezpieczeństwo upraw. 

Zespół dr. Kuzdralińskiego, bazując na wielo-
letnim doświadczeniu oraz przeprowadzonej 
analizie rynku, stosując rozwiązania biotechno-
logiczne, rozwija autorskie metody w obszarze 
wczesnego wykrywania chorób roślin. Stworzenie 
powszechnie dostępnego, niedrogiego „laborato-
rium w pudełku” ma szansę zrewolucjonizować 
światowe rolnictwo, przyczyniając się do poprawy 
bezpieczeństwa i jakości prowadzonych upraw.

Rewolucja w energetyce – 

tańsza energia elektryczna

Więcej informacji:

dr OLGA 

MALINKIEWICZ 

Wiceprezes Zarządu

Saule Technologies 

Sp. z o.o.

olga@sauletech.com

„Laboratorium w pudełku” 

– rewolucja w rolnictwie

Więcej informacji:

dr ADAM KUZDRALIŃSKI 

Prezes Zarządu

adam.kuzdralinski@nexbio.pl

NEXBIO Sp. z o.o.
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Absolwenci Politechniki Białostockiej wraz z na-
uczycielem akademickim przy wsparciu psycho-
logów Uniwersytetu SWPS udowodnili, że nauka  
programowania nie musi być trudna. 

Zaprojektowali robota edukacyjnego dla naj-
młodszych do nauki kodowania. Stworzony przez 
polski zespół robot to pierwsza na świecie inte-
raktywna zabawka edukacyjna, która rozwija się 
wraz z dzieckiem. Uczy programowania, ale także 
logicznego myślenia, szybkiego podejmowania 
decyzji i rozwija pamięć. Prototyp robota już dzia-
ła i jest wykorzystywany podczas zajęć edukacyj-
nych dla dzieci. Niebawem ruszy jego produkcja.

Zespół naukowców HiProMine – prof. Damian Jó-
zefiak, prof. Jan Mazurkiewicz, dr Jakub Urbański 
– opracował unikatową, skalowalną i wyprzedza-
jącą globalne trendy technologię przemysłowej 
produkcji owadów na potrzeby przemysłu rolno-
-spożywczego. 

Bazując na efektach wieloletnich prac badaw-
czo-rozwojowych stworzyli chronioną patentami 
innowacyjną technologię i prowadzą pilotażową 
hodowlę owadów w Robakowie pod Poznaniem. 

Wkrótce zespół HiProMine rozpocznie realizację 
projektu grantowego z partnerami naukowymi 
z krajów Ameryki Łacińskiej i krajów UE w ERA 
NetLAC. Jego celem będzie opracowanie metody 
waloryzacji bio-odpadów i produktów ubocznych 
przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzysta-
niu owadów.

Jedyny taki robot

na świecie

Nowatorska technologia 

przetwarzania owadów jako 

karmy dla ryb i zwierząt

Więcej informacji:

prof. DAMIAN 

JÓZEFIAK 

CEO

info@hipromine.com

HiProMine S.A.

Więcej informacji:

MARCIN JOKA 

Co-founder

m.joka@meetphoton.com

Photon Entertainment sp. z o.o.
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Naukowcy skupieni wokół firmy Zylia – stworzo-
nej przez dr. inż. Tomasza Żernickiego i dr. inż. Pio-
tra Szczechowiaka – doprowadzili do powstania 
nowatorskiego, opartego o autorską, opatento-
waną technologię separacji sygnałów fonicznych 
konkurencyjnego produktu. 

„Przenośne Studio Nagrań ZYLIA” to pierwsze 
na świecie urządzenie mikrofonowe umożliwia-
jące separację poszczególnych instrumentów 
podczas nagrywania zespołu muzycznego. „ZY-
LIA” rejestruje muzykę w jakości studyjnej i wyko-
rzystuje w tym celu tylko pojedyncze urządzenie 
mikrofonowe, zapewniając jednocześnie wysoką 
jakość nagrania oraz szerokie możliwości póź-
niejszej obróbki nagranego dźwięku. Koszt to 1⁄10 
ceny typowego zestawu mikrofonowego. 

Ponadto opracowana przez nich technologia 
kodowania dźwięku przestrzennego została do-
łączona do międzynarodowego standardu kodo-
wania dźwięku MPEG-H 3D Audio, który będzie 
używany m.in. w nowych systemach telewizji cy-
frowej DVB. 

Dr nauk med. Patrycja Wizińska-Socha i dr nauk 
med. Anna Skotny założyły firmę Nestmedic, któ-
rej zespół rozpoczął intensywne prace nad kom-
pleksowym, telemedycznym systemem do bada-
nia dobrostanu płodu Pregnabit. 

Jest to innowacyjne, autorskie urządzenie po-
miarowe, pozwalające na bezpieczne i wiary-
godne badanie akcji serca płodu, tętna mamy 
oraz zapis czynności skurczowej mięśnia macicy. 
Jest ono przenośne, więc badanie można wyko-
nać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Ze-
brane przez urządzenie dane są przekazywane 
bezprzewodowo do Medycznego Centrum Tele-
monitoringu, obsługiwanego przez wykwalifiko-
wany personel medyczny 24 h/7. Dzięki Pregna-
bit przyszła mama zyskuje pewność, że jej dziecko 
jest bezpieczne. 

Firma i jej założycielki zostały wyróżnione m.in. 
przez MIT Technology Review, otrzymały honoro-
wy tytuł Innovators Under 35 in Poland oraz spe-
cjalne wyróżnienie Innovator of the Year 2016.

Rewolucja 

na rynku audio

Więcej informacji:

dr inż. TOMASZ 

ŻERNICKI

Co-Founder

tomasz.zernicki@zylia.pl

Zylia Sp. z o.o.

Pregnabit – wygoda 

i bezpieczeństwo

kobiet w ciąży

Więcej informacji:

dr nauk med. PATRYCJA 

WIZIŃSKA-SOCHA

współzałożyciel, 

Prezes Zarządu

office@nestmedic.com

NESTMEDIC S.A.
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Moderus Gamma to nowatorski, niskopodłogowy, 
cichy i ekologiczny tramwaj, który powstał dzięki 
współpracy firmy Modertrans Poznań z naukow-
cami z Politechniki Poznańskiej. 

Cechuje go zmniejszony poziom hałasu i płynny 
system regulacji wysokości poziomu podłogi. Jest 
wyposażony w superkondensatory gromadzące 
energię odzyskiwaną podczas hamowania. Pre-
miera pojazdu odbyła się w listopadzie 2016 roku. 

Projekt uzyskał współfinansowanie z Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju oraz z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zespół – kierowany przez dr Ewelinę Król 
z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego – podjął się realizacji 
ambitnego projektu badawczego i włączył się 
do walki z wirusem Zika. 

Młodzi naukowcy pracują nad szczepionką opar-
tą na rekombinowanym białku powierzchniowym 
lub cząstkach wirusopodobnych, które nie zawie-
rają materiału genetycznego wirusa. Taka szcze-
pionka nie niesie ryzyka namnożenia się wirusa 
w organizmie. 

Projekt będzie trwał trzy lata, ale dr Król spodzie-
wa się, że w półtora roku zespół mógłby dyspo-
nować potencjalną szczepionką, która mogłaby 
przejść do fazy badań przedklinicznych na modelu 
mysim. 

Dzięki współpracy z firmą A&A Biotechnology 
z Trójmiasta w ramach projektu planowane jest 
również opracowanie uniwersalnej metody pro-
dukcji szczepionki w skali półtechnicznej, co bę-
dzie stanowiło bazę do wdrożenia w skali GMP.

Więcej informacji:

MACIEJ KIN

specjalista ds. technicznych

m.kin@modertrans.poznan.pl

MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o.

Nowoczesny tramwaj made in Poland

– komfort podróżowania

Szczepionka

na wirus Zika

Więcej informacji:

dr EWELINA KRÓL

ewelina.krol@biotech.ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
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Badacze z Zakładu Parazytologii przeprowadzili 
badania na mysim modelu stwardnienia rozsia-
nego (SM). Od osobników, u których zaobserwo-
wano remisję choroby w czasie zarażenia paso-
żytem, izolowane były określone komórki układu 
odpornościowego, które przenoszono do układu 
krwionośnego chorych myszy. W rezultacie tego 
eksperymentu od drugiego dnia obserwowano 
hamowanie objawów choroby, a po dziewięciu 
dniach – całkowite ich zahamowanie. Dalsze ba-
dania wykazały, że możliwe jest aktywowanie 
i zwiększenie liczby tego typu leukocytów pod 
wpływem czynników pasożytniczych nie tylko 
w organizmie chorych myszy (in vivo), ale także 
ex vivo – we krwi pobranej od chorych myszy. 

„Jest bardzo prawdopodobne, że odkryty mecha-
nizm zadziała również w przypadku innych chorób 
autoimmunizacyjnych. Niebawem rozpoczniemy 
eksperymenty na myszach dotkniętych chorobą 
Alzheimera oraz na krwi pacjentów z SM” – mówi 
kierownik projektu dr Katarzyna Donskow-Łyso-
niewska.

Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa w Ka-
towicach opracowali platformę będąca odpowie-
dzią na potrzebę szybkiego określania zmiennych 
parametrów fizyko-chemicznych niskiej emisji 
z budynków jednorodzinnych, a także niewielkich 
lokalnych kotłowni i zakładów produkcyjnych. 
Platforma służy do szybkiej inwentaryzacji stę-
żenia i rozkładu ziarnowego pyłów oraz stężenia 
CO i CO

2
 w postaci zintegrowanego laserowego 

modułu pomiarowego.

System umożliwia rejestracje przelotów (obraz 
z kamery na pokładzie drona, wysokość/odległość 
od emitera uzyskana za pomocą dalmierza, pozy-
cja geograficzna), wizualizacji danych i wyników 
oraz ich interpretacji na mapie, w tym przy zasto-
sowaniu narzędzi GIS.

Stosowanie platform pomiarowych zamontowa-
nych na dronie zapewnia poprawny i szybki po-
miar stężeń drobnych pyłów wdychalnych i respi-
rabilnych, w szczególności frakcji PM10 i PM2,5 
ze względu na znaczne przekroczenia wartości 
dopuszczalnych.

Odkrycie, które może pomóc 

w opracowaniu terapii 

stwardnienia rozsianego

Więcej informacji:

dr KATARZYNA 

DONSKOW-ŁYSONIEWSKA

zuzia@biol.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

Latające laboratorium do pomiaru

stężenia pyłów w powietrzu

Więcej informacji:

dr ADAM SZADE

a.szade@gig.eu

Główny Instytut 

Górnictwa
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Metoda leczenia PDT (ang. partial deafness treat-
ment), opracowana i wdrożona przez prof. dr. hab. 
med. Henryka Skarżyńskiego, jest przeznaczona 
dla pacjentów z odbiorczymi ubytkami słuchu 
o typie tzw. częściowej głuchoty. Pacjenci słyszą 
normalnie lub prawie normalnie niskie tony do 1,5 
kHz, natomiast nie słyszą tonów wysokich. Włók-
na nerwu słuchowego – odpowiedzialne za prze-
kazywanie do mózgu informacji o niskich często-
tliwościach – pobudzane są w sposób naturalny, 
fizjologiczny – akustycznie, a pozostałe są stymu-
lowane impulsami elektrycznymi pochodzącymi 
z elektrody wszczepionego implantu ślimakowe-
go, umieszczonej w uchu wewnętrznym. Wyniki 
badań naukowych dowiodły, że jednoczesna sty-
mulacja różnych grup włókien nerwu słuchowe-
go za pomocą dwóch odmiennych mechanizmów 
umożliwia uzyskanie silnego efektu synergii, dzię-
ki czemu pacjenci osiągają zrozumiałość mowy 
znacznie większą niż wynikałoby to z prostego 
sumowania efektów obu rodzajów stymulacji. Dla 
potrzeb metody została opracowana autorska, 
małoinwazyjna technika operacyjna „6 kroków” 
oraz elastyczna elektroda implantu ślimakowego. 

Metoda została wdrożona w kilkudziesięciu 
ośrodkach uniwersyteckich na całym świecie. 
Specjaliści z dziedziny implantów słuchowych mó-
wią o polskiej szkole leczenia częściowej głuchoty.

Celem projektu – zrealizowanego przez zespół 
Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu War-
szawskiego we współpracy z innymi ośrodkami 
– było wypracowanie kompleksowego modelu 
badań nad zagrożonymi językami ze szczególnym 
uwzględnieniem języka wilamowskiego i łemkow-
skiego w Polsce oraz nahuatl w Meksyku. 

Rezultatem są liczne publikacje naukowe i eduka-
cyjne, podręczniki, słowniki tradycyjne i obrazko-
we oraz inne materiały do nauki wspomnianych 
języków, opowiadania dla dzieci i młodzieży, a tak-
że rozmaite inicjatywy, działania praktyczne i ar-
tystyczno-kulturalne. 

W ramach projektu powstał wielojęzyczny por-
tal www.revitalization.al.uw.edu.pl. W efekcie 
działań projektu język wilamowski został wpro-
wadzony jako przedmiot nieobowiązkowy do Ze-
społu Szkół w Wilamowicach oraz jako lektorat 
na Wydziale AL UW. Podjęto liczne inicjatywy 
edukacyjne i wspierające ratowanie języka nahu-
atl, a także przeprowadzono badania terenowe 
nad postawami językowymi w społecznościach 
Nahua, Łemków i Wilamowian. 

Wyniki badań i działań praktycznych nad trzema 
językami posłużyły bezpośrednio do stworzenia 
kompleksowego modelu rewitalizacji językowo-
-kulturowej.

Leczenie częściowej głuchoty 

za pomocą implantów 

ślimakowych

Więcej informacji:

prof. dr hab. med. HENRYK SKARŻYŃSKI

h.skarzynski@ifps.org.pl

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Ginące języki. Kompleksowe 

modele badań i rewitalizacji

Więcej informacji:

dr hab. JUSTYNA OLKO

jolko@al.uw.edu.pl

Wydział 

„Artes Liberales”

Uniwersytet

Warszawski
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Mechanizm terapeutycznego działania 

flawonoidów w genetycznie uwarunkowanych 

chorobach metabolicznych

Komórki rozmawiają 

za pomocą kannabinoidów 

– także o Twojej przyszłej 

cukrzycy

Więcej informacji:

dr hab. MAGDALENA 

GABIG-CIMIŃSKA 

prof. PAN

magdalena.gabig-

ciminska@biol.ug.edu.pl

Instytut Biochemii 

i Biofizyki PAN

Prace badawcze prowadzone przez naukowców 
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Uni-
wersytetu Gdańskiego dotyczą szczególnego 
zastosowania flawonoidów w terapii genetycz-
nie uwarunkowanych chorób metabolicznych 
z grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych 
(LChS), tj. śmiertelnych chorób spowodowa-
nych wadą genetyczną skutkującą niedoborem 
lub brakiem w organizmie ludzkim jednego z klu-
czowych enzymów. 

Prace pozwoliły odszyfrować dokładny me-
chanizm działania tych związków na organizm, 
zwłaszcza w kontekście potencjalnego ich za-
stosowania w leczeniu LChS. W toku przepro-
wadzonych badań opisano czynniki oraz procesy 
modulujące przebieg tych chorób. Naukowcy 
udokumentowali  wzór ekspresji informacji gene-
tycznej, tj. transkryptomu ludzkich komórek skór-
nych poddanych działaniu flawonoidów. Odegra-
ło to znaczącą rolę w wyjaśnieniu molekularnego 
mechanizmu działania tych związków na procesy 
komórkowe. 

Odkryciem okazało się, iż flawonoidowe związki 
zaproponowane w terapii obniżenia syntezy sub-
stratu – akumulowanego w organizmie chorego – 
odpowiadają nie tylko za sam ten efekt, ale przede 
wszystkim modulują proces biogenezy i działanie 
nieprawidłowo funkcjonującego lizosomu w ko-
mórkach osób dotkniętych chorobą.

Więcej informacji:

prof. dr hab. AGNIESZKA DOBRZYŃ

a.dobrzyn@nencki.gov.pl

Instytut Biologii Doświadczalnej 

im. M. Nenckiego PAN

Naukowcy Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN 
odkryli nowy mechanizm regulujący wydzielanie 
insuliny, w który zaangażowany jest układ endo-
kannabinoidowy. Wykazali także, że szlak sygna-
łów z udziałem endokannabinoidów pełni ważną 
rolę w komunikacji między komórkami alfa a beta 
w wyspach trzustkowych oraz wpływa na zacho-
wanie tożsamości komórek beta. Kannabinoidy 
wytwarzane przez komórki alfa mogą aktywować 
receptory kannabinoidowe CB1 w komórkach 
beta, które decydują o budowie wysp trzustko-
wych oraz ilości insuliny wydzielanej w odpowie-
dzi na stężenie glukozy we krwi. 

Określenie roli endokannabinoidów w komuni-
kacji między komórkami alfa i beta jest ważne dla 
zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych 
za powstawanie cukrzycy typu 2 pojawiającej się 
na ogół u osób w wieku dorosłym i często związanej 
z przyrostem masy ciała. Naukowcy mają nadzieję, 
że dzięki poznaniu szlaku endokannabinoidowego 
będzie możliwe znaczne wydłużenie czasu pracy 
komórek beta u osób z cukrzycą, także po przesz-
czepie wysp trzustkowych. Jeśli kolejne badania 
potwierdzą te przypuszczenia, przeszczepy wysp 
trzustkowych mogłyby stać się pełnowartościową 
metodą leczenia cukrzycy typu 2.
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Projekt badawczy – kierowany przez dr hab. 
Ewelinę Knapską i finansowany przez Europej-
ską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) zmierza 
– do odpowiedzi na pytanie, czy istnieje „społecz-
ny mózg”, czyli grupy komórek nerwowych akty-
wowane wyłącznie przez emocje przekazywane 
za pomocą interakcji społecznych. Celem badań 
jest stwierdzenie, czy istnieją różnice w sposobie 
zarządzania przez mózg emocjami „społecznymi” 
i „niespołecznymi” zarówno tymi negatywnymi, 
jak i pozytywnymi. Choć badania są przeprowa-
dzone na szczurach, dostarczą ważnych informa-
cji na temat funkcjonowania emocji innych ssa-
ków, w tym człowieka.

Zarażanie emocjonalne, podczas którego jedno 
zwierzę przekazuje swój strach drugiemu, uważa-
ne jest za pierwotną formę empatii. Jest to zjawi-
sko przystosowawcze, gdyż pozwala ono zwierzę-
ciu uzyskać wiedzę o takim niebezpieczeństwie 
jak czyhający drapieżnik. Zachowania empatycz-
ne są też ważne dla zwierząt żyjących stadnie, 
gdyż możliwość odczytania i dostosowanie się 
do stanów emocjonalnych innych osobników za-
pewnia jednostce większe bezpieczeństwo, a sta-
du większą skuteczność.

Chemoczujnik do wczesnego 

wykrywania nowotworów

Jak kontrolować społecznie  

przekazywane emocje

Więcej informacji:

dr hab. EWELINA KNAPSKA

e.knapska@nencki.gov.pl

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Więcej informacji:

prof. dr hab. 

WŁODZIMIERZ 

KUTNER

wkutner@ichf.edu.pl

Instytut Chemii 

Fizycznej PAN

Projekt naukowców z Instytutu Chemii Fizycz-
nej PAN zrealizowany we współpracy z zespo-
łem prof. Francisa D’Souzy z University of North 
Texas w Denton w USA ma na celu zwiększenie 
skuteczności wczesnego wykrywania chorób no-
wotworowych. 

Opracowany przez naukowców chemoczujnik 
posiada cienką warstwę molekularnie wdruko-
wanego polimeru (MIPu), selektywnie rozpo-
znającego neopterynę.  Neopteryna to związek 
aromatyczny występujący w płynach ustrojo-
wych człowieka, m.in. w surowicy, moczu i płynie 
mózgowo-rdzeniowym. Produkowana jest przez 
układ immunologiczny. W diagnostyce medycz-
nej jest traktowana jako uniwersalny wskaźnik 
– biomarker. Stężenie tego biomarkera znacznie 
wzrasta w przypadku niektórych chorób nowo-
tworowych, np. chłoniaków złośliwych, chociaż 
podwyższony poziom neopteryny obserwuje się 
także w części zakażeń wirusowych i bakteryj-
nych oraz w chorobach o podłożu pasożytniczym. 
Po zanurzeniu elektrody pokrytej warstwą MIPu 
w sztucznej surowicy krwi z niewielką domieszką 
neopteryny, warstwa ta wychwytuje cząsteczki 
tej substancji mimo obecności w roztworze sub-
stancji przeszkadzających o podobnej budowie 
i właściwościach.
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Naukowcy Instytutu Chemii Fizycznej PAN 
we współpracy z Narodowym Instytutem Leków 
opracowali metodę szybkiej diagnozy zakażeń 
bakteryjnych z płynu mózgowo-rdzeniowego. 
W opracowanej metodzie wykorzystano nowa-
torskie podłoża do pomiarów sersowskich, które 
nie tylko zapewnią wzmocnienie sygnału rama-
nowskiego, ale także odfiltrują bakterie z płynu 
oraz skutecznie je unieruchomią na czas pomiaru. 
Przetestowano opracowane podłoża na trzech 
gatunkach bakterii wywołujących zapalenie opon 
mózgowych: Neisseria meningitidis, Streptococ-
cus pneumoniae i Haemophilus influenzae. Po-
prawnie wykrywano ich obecność w 95% przy-
padków, a gatunek identyfikowano z pewnością 
sięgającą 98%.

W stosunku do dotychczasowych metod roz-
wiązanie zaproponowane przez naukowców 
ma szereg zalet: wymaga niewielkich ilości płynu 
mózgowo-rdzeniowego, eliminuje konieczność 
długotrwałego namnażania bakterii, automaty-
zacja pomiaru gwarantuje wysoki poziom bezpie-
czeństwa, a wynik jest dostępny w ciągu kilku mi-
nut. Istotnym argumentem jest także cena: zakup 
sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia analizy 
nie przekracza kilkudziesięciu tysięcy dolarów.

Pomiar masy czarnej dziury 

w galaktyce Seyferta

Bakteria, która zidentyfikuje 

naturę choroby

Więcej informacji: 

dr Agnieszka Kamińska

Agnie.Kaminska@gmail.com

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Czarna dziura RE J1034+396 w jądrze aktywnej 
galaktyki Seyferta to obiekt położony 500 mln lat 
świetlnych od nas. Znajduje się w gwiazdozbiorze 
Wielkiej Niedźwiedzicy. 

Zespół naukowców z Polski i Chin badał masę 
czarnej dziury w jądrze RE J1034+396. Badacze 
wykorzystali osiem niezależnych metod, które 
powinny dać ten sam wynik. Niestety masa tej 
czarnej dziury wciąż nie jest dokładnie określona. 
Okazało się, że ta masa znajduje się w przedziale 
od miliona do 10 milinów mas Słońca. Może to su-
gerować, że czarna dziura wciąż jest w okresie 
szybkiego wzrostu.  

Prof. Bożena Czerny, która kierowała pracami ze-
społu, wyjaśnia, że od masy czarnych dziur zależy 
m.in. tempo powstawania gwiazd w galaktyce.

Więcej informacji:

prof. BOŻENA 

CZERNY

bcz@camk.edu.pl

Centrum

Astronomiczne

im. M. Kopernika PAN

Centrum Fizyki

Teoretycznej PAN
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Centrum Badań Kosmicznych PAN jest uczestni-
kiem konsorcjum w eksperymencie CaSSiS (Co-
lour and Stereo Surface Imaging System), satelity 
TGO (Trace Gas Orbiter) w misji ExoMars Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej. 

Wystrzelony 14 marca 2016 r. satelita ExoMars 
jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Rosyjskiej Agen-
cji Kosmicznej. Sonda TGO doleciała do Marsa 
w październiku 2016 roku. 

Na pokładzie orbitera znajduje się innowacyjna 
kamera CaSSIS, która powstała dzięki zaanga-
żowaniu w produkcję polskich naukowców i in-
żynierów. Jej zadaniem jest wykonanie trójwy-
miarowych zdjęć powierzchni planety. Kamera 
fotografuje te obszary Marsa, z których mogą 
wydobywać się śladowe ilości gazów. Jednym 
z nich jest metan, który na Ziemi powstaje w wy-
niku działania organizmów żywych. To wywołuje 
spekulacje, czy na Marsie było lub jest życie, które 
powoduje wydobywanie się tego gazu.

Broszura przygotowana została przy współpracy:

Narodowego Centrum Nauki,

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Polskiej Akademii Nauk,

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Rady Młodych Naukowców,

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,

Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Projekt i DTP:

www.ccpg.com.pl

Fotografie:

www.fotolia.com

www.123rf.com

Poszukiwania biologicznych 

śladów na Marsie

Więcej informacji:

dr inż. PIOTR 

ORLEAŃSKI

porlean@cbk.waw.pl

Centrum Badań 

Kosmicznych PAN
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Nowe strategie leczenia bólu przewlekłego

Skąd pochodzą fenickie naczynia znajdowane na Półwyspie Iberyjskim?

Jak połączyć informatykę kwantową z filozofią

Ludzki mózg potrafi jeszcze więcej niż do tej pory sądzono

Polscy uczeni odkryli dowody potwierdzające teorię Einsteina

Rewolucyjna metoda walki z rakiem

Jak uczynić świat lepszym dla ludzi, zwierząt i roślin?

Nowa metoda ultraszybkiego zapisu informacji

Inteligentne nieliniowe systemy o płytkich i głębokich architekturach

Wzmacniacze optyczne dla plastikowych sieci telekomunikacyjnych

Polscy naukowcy zaobserwowali przebudzenie gwiazdy nowej

Zderzenia hel – wodór w ultraniskich temperaturach

Poszukiwanie ciemnej materii

Przełom w leczeniu cukrzycy u dzieci

Rewolucja w energetyce – tańsza energia elektryczna

„Laboratorium w pudełku” – rewolucja w rolnictwie

Jedyny taki robot na świecie

Nowatorska technologia przetwarzania owadów jako karmy dla ryb i zwierząt

Rewolucja na rynku audio

Pregnabit – wygoda i bezpieczeństwo kobiet w ciąży

Nowoczesny tramwaj made in Poland – komfort podróżowania

Szczepionka na wirus Zika

Odkrycie, które może pomóc w opracowaniu terapii stwardnienia rozsianego

Latające laboratorium do pomiaru stężenia pyłów w powietrzu

Leczenie częściowej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych

Ginące języki. Kompleksowe modele badań i rewitalizacji

Mechanizm terapeutycznego działania flawonoidów w genetycznie 
uwarunkowanych chorobach metabolicznych

Komórki rozmawiają za pomocą kannabinoidów – także o Twojej przyszłej cukrzycy

Jak kontrolować społecznie przekazywane emocje

Chemoczujnik do wczesnego wykrywania nowotworów

Bakteria, która zidentyfikuje naturę choroby

Pomiar masy czarnej dziury w galaktyce Seyferta

Poszukiwania biologicznych śladów na Marsie
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