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Szanowni 
Państwo!

MONIKA GRĄŻKA

Dyrektor Departamentu Komunikacji 
i Promocji Funduszy Europejskich 
w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej

Wiedzę można zdobywać na wiele cieka-
wych sposobów! Przekonujemy o tym 
w najnowszym wydaniu biuletynu 

„eFEkty”. Nowoczesna edukacja wychodzi poza 
szkolne mury. Często wykorzystuje też zaawan-
sowane technologie. Wiele z nich powstaje przy 
wsparciu Funduszy Europejskich. 

Taką innowacją jest aplikacja, dzięki której dzieci 
mogą same robić eksperymenty. Nie muszą mieć 
próbówek i odczynników. Dlaczego? Wszystko 
odbywa się w cyfrowym świecie! Wystarczy zało-
żyć specjalne gogle lub po prostu usiąść przed ekra-
nem komputera. Czy nauka chemii lub fizyki może 
być przyjemniejsza?

Z kolei sekrety natury i tajniki ekologii warto zgłę-
biać w interaktywnych ośrodkach edukacyjnych. 
Powstały one w parkach narodowych. To idealne 
miejsca na szkolne lub rodzinne wycieczki. Na odwie-
dzających czekają multimedialne prezentacje, projek-
cje z efektami 3D oraz gry edukacyjne. 

Nauka to nie tylko szkoła. Październik na całym 
świecie jest miesiącem edukacji na temat raka 
piersi. Tę groźną chorobę można powstrzymać! 
Trzeba jednak regularnie się badać i w porę zacząć 
leczenie. Podstawą jest mammografia. Dziś 
kobiety mogą wykonać ją w różnych miejscach 
w Polsce. Także mobilnie – w nowoczesnych 
mammobusach. Fundusze Europejskie wspierają 
ich zakup.  Zdrowie jest przecież najważniejsze!
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Piotr Sawczuk

Czy na naukę może być za późno? Nigdy! Do Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji  
(LOWE) zgłaszają się osoby dorosłe, które chcą zmienić swoje życie. Jak wyglądają ich 
pierwsze kroki ku lepszej przyszłości? Opowiedziała nam o tym Aldona Okraszewska, 
dyrektor ds. programowych Fundacji Małopolska Izba Samorządowa.

Nawet w niewielkich miastach powstają 
dziś prywatne szkoły, organizowane 
są różne kursy. Konkurencja jest spora. 
Dlaczego więc Lokalne Ośrodki Wiedzy 
i Edukacji cieszą się tak dużą popularnością?

Działają one przy szkołach. Zwykle w gmi-
nach na terenach wiejskich, położonych daleko 
od miast. Tam oferta edukacyjna nie jest bardzo 
szeroka. Poza tym zajęcia w LOWE są bezpłatne. 
Osoby dorosłe często zaczynają od udziału w jed-
nym warsztacie, a potem zapisują się na kolejne 
i kolejne. Zdarza się, że w końcu same przychodzą 
do ośrodka i proponują tematykę, którą chciałyby 
lepiej poznać. Same kształtują ofertę edukacyjną. 

Czego się u Was uczą?

Nasze ośrodki zmieniają szkoły w miej-
sca wzajemnego uczenia się. Tutaj edukator 

jest uczestnikiem, a uczestnik edukatorem. 
Rozwijamy umiejętności zgodnie z potrzebami. 
W LOWE można na przykład doskonalić spo-
sób komunikowania się w języku polskim i uczyć 
się języka obcego. Można dowiedzieć się, jak 
zaplanować domowy budżet lub wypełnić for-
mularz PIT. Organizujemy wycieczki i wspólnie 
poznajemy kulturę oraz historię danego regionu. 
Na spotkania zapraszamy osoby z lokalnej spo-
łeczności, które mają ciekawe pasje i chcą się nimi 
podzielić. Pokazujemy, jak posługiwać się narzę-
dziami cyfrowymi oraz odpowiedzialnie korzy-
stać z mediów elektronicznych. W czasie zajęć 
zakładamy np. konto na Facebooku, uczymy się 
wykonywania bezpiecznych przelewów ban-
kowych czy składania wniosków do urzędów. 
Bardzo popularne są także warsztaty kulinarne. 
Uczestnicy dowiadują się, jak gotować tradycyjne 
potrawy, wyrabiać wędliny i sery lub przygoto-
wywać przetwory na bazie lokalnych produktów.

Szkoła bez PESEL-u

Słuchacze LOWE uczą się odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych 
/ fot. LOWE w Tomaszowie Mazowieckim
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To bardzo praktyczne rzeczy, przydają 
się każdemu.

Tak, LOWE pozwala poszerzać uniwersalne umie-
jętności, które ułatwiają poruszanie się na rynku 
pracy i umożliwiają rozwój osobisty. Potrzebne są 
także dla rozwoju społeczności lokalnych. Bardzo 
często uczestnicy LOWE inspirują innych miesz-
kańców swoich miejscowości do spotkań w gru-
pach. Dzielą się wiedzą. Pokazują, że życie toczy 
się także poza domem. Dzięki nim powstają 
zgrane wspólnoty. Ich członkowie lubią się 
ze sobą spotykać i wymieniać doświadczeniami. 

Czy dojrzali ludzie chcą się uczyć?

Tak, tylko czasami jeszcze o tym nie wiedzą. 
Mamy uczestników, którzy już dawno opuścili 
szkolne mury, a mimo to są cały czas żądni wie-
dzy. Chcą rozwijać swoje kompetencje i chętnie 
poszukują nowych możliwości. Mamy też doro-
słych, którzy po skończeniu szkoły nie chcieli 
słyszeć o nauce. Jednak gdy ich znajomi szli 
na zajęcia, postanowili do nich dołączyć. Teraz 
sami są liderami i uczą innych. 

Często powrót do edukacji jest także wymuszony 
przez sytuację. Na przykład pracodawca wymaga 

Nowy start dzięki LOWE?

 � Władysława Przepióra, gmina Biecz

Odbyłam staż, który stał się dla mnie prze-
pustką do znalezienia pracy. Mam 55 lat 
i w moim wieku nie było to łatwe. Jednak 
udało się! Pracuję w branży usług porząd-
kowych. LOWE to niesamowicie ważna ini-
cjatywa w moim życiu. 

 � Zofia Solak, gmina Szczurowa

Zajęcia w LOWE dały mi możliwość  
wyjścia z domu i spotkania się z ludźmi. 
Mogłam odkryć w sobie różne talenty 
i pasje oraz wysłuchać interesujących pre-
lekcji. Ciekawie wyglądała integracja senio-
rów z młodszym pokoleniem. Wspólne 
spotkania i inspirujące rozmowy. Dzięki 
nim stałam się bardziej otwarta i radosna. 
Gdzieś zniknęła bariera wiekowa.

zdobycia określonych umiejętności. Jednak nawet 
osoby w takim położeniu, dzięki otwartej formule 
LOWE łapią bakcyla i zapisują się na kolejne kursy.

Jakie zajęcia cieszą się dużą popularnością? 

Najwięcej osób zapisuje się na te, które rozwi-
jają kompetencje cyfrowe. Ale nie dotyczą one 
obsługi komputera. Raczej usług elektronicz-
nych, załatwiania spraw przez internet i mediów 
społecznościowych. 

Bez tych umiejętności we współczesnym 
świecie rzeczywiście może być im trudniej.

To prawda. Organizowaliśmy też kursy prawa 
jazdy, z których skorzystały m.in. kobiety po 45. 
roku życia. Były to panie nieaktywne zawodowo, 
mieszkające na wsi, z dala od większego miasta. 
Trudno było się stamtąd wydostać autobusem lub 
pociągiem. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu 
większość z nich podjęła pracę. Dlaczego? Zniknęła 
podstawowa bariera – brak możliwości dojazdu. 

Aldona Okraszewska, dyrektor  
ds. programowych Fundacji Małopolska 
Izba Samorządowa
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Dużą popularnością cieszyły się także kursy dla 
opiekunów osób starszych czy z niepełnospraw-
nością, a także szkolenia z pierwszej pomocy. 

Skąd wiedzieliście, czy znajdą się chętni 
do takiej nauki?

Szkoła, przy której ma powstać ośrodek, przed 
uruchomieniem zajęć bada potrzeby edukacyjne 
społeczności lokalnej, a później stale je monito-
ruje. W ten sposób dowiadujemy się też, dlaczego 
ludzie nie chcą się dalej uczyć. Najczęściej tłumaczą 
to brakiem czasu i odpowiedniej oferty na miejscu. 
Kolejnym problemem są pieniądze. Pojawiały się 
także obawy przed tym, co nowe. Część osób bała 
się, że nie poradzi sobie na zajęciach.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 
ponad 9,5 mln zł z Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dzięki niemu 
mogła zrealizować dwa projekty grantowe 
na utworzenie 35 LOWE (projekt „Lokalne 
Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz 
aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”).

Jak rozwiązać te problemy? Czy inspiracją 
mogą tu być wcześniejsi uczestnicy szkoleń? 

Jak już wspomniałam, mamy wielu podopiecz-
nych, którzy zaczynali jako słuchacze na wybra-
nych przez siebie zajęciach, a po jakimś czasie 
sami stawali się trenerami dla innych dorosłych. 
Okazywało się, że są specjalistami w jakiejś 
dziedzinie oraz że potrafią dzielić się swoją wie-
dzą i doświadczeniem. A szkoła, w której funk-
cjonuje LOWE, jedynie zapewniła odpowiednie 
warunki. Udostępniła sprzęt oraz obsługę tech-
niczną, czasami nawet organizowała poczęstu-
nek. Dorośli powinni zobaczyć w nauce szansę 
na lepsze jutro. Dla siebie, swoich rodzin i spo-
łeczności, w których żyją. Muszą uwierzyć w to, 
że mogą odnieść sukces. I często im się to udaje! 

Katarzyna Spychalska, Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 
w Tomaszowie Mazowieckim, Fundacja Proem Edu

Pretekstem do wszystkich zajęć edukacyjnych było spotkanie towa-
rzyskie. Przy kawie, herbacie, grillu, własnych sałatkach czy wypiekach. 
Każde z nich odbywało się pod jakimś hasłem, np. Grzybowe LOWE, 
Kinowe LOWE czy Książkowe LOWE. Chodziło o to, by zachęcić do spę-
dzenia wspólnie czasu. Dopiero na miejscu, w naszej kawiarni czy przy 
grillu, słuchacze poruszali temat przewodni lub rozmawiali na wyloso-
wane przez siebie tematy. Prowadzący spotkanie pełnił rolę wspoma-
gającą, natomiast moderatorami byli sami słuchacze.

Zajęcia w ramach Klubu Książki 
/ fot. LOWE gmina Biecz
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W Polsce mamy 23 parki narodowe. Mało kto 
wymieni jednym tchem ich pełną listę. Jeszcze 
mniej osób wie dokładnie, jakie skarby się w nich 
kryją. Nic dziwnego, że parki narodowe kładą coraz 
większy nacisk na promocję. Nie tylko samych  
siebie, ale też idei ochrony przyrody. Tym samym 
stają się zarówno atrakcjami turystycznymi, jak 
i miejscami nowoczesnej edukacji. Przyciągają 
dorosłych, dzieci i młodzież. 

Nie tylko o wydmach

Słowiński Park Narodowy chroni nadmorskie 
wydmy, zaliczane do największych pereł pol-
skiej przyrody. Ich widok każdemu zapiera dech 

Aż chce się uczyć!

w piersiach i na długo pozostaje w pamięci. 
Zresztą to niejedyna atrakcja tego miejsca. Nic 
dziwnego, że każdego roku odwiedzają je tłumy 
turystów. Co zrobić, żeby oprócz pięknych zdjęć 
i wspomnień przywieźć do domu także  
odrobinę wiedzy? Najlepiej zajrzeć do muzeum 
w Czołpinie. Ekspozycja powstała w dawnej 
Osadzie Latarników. W atrakcyjny i nowoczesny 
sposób pokazuje nam ona przyrodę, historię  
i kulturę strefy brzegowej południowego Bałtyku. 

– Łączymy elementy nowoczesne i interaktywne 
z tradycyjnymi eksponatami. Prezentujemy 
unikatowe wartości przyrodnicze Pomorza 
oraz promujemy przyrodę i kulturę Wybrzeża 

Zajęcia z uczniami młodszych klas / fot. Archiwum Słowińskiego Parku Narodowego

Arkadiusz Kaczanowski

Interaktywne prezentacje zamiast tradycyjnej tablicy i kredy. Multimedialne boksy w miejsce 
szkolnych ławek. Jak powinna wyglądać edukacja na miarę XXI wieku? Ciekawe zajęcia 
organizują ośrodki edukacyjne i muzea tworzone przez parki narodowe. Jest to możliwe dzięki 
wsparciu Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko. Każda taka lekcja 
przyrody to prawdziwa przyjemność, dobra zabawa i przede wszystkim pokaźna dawka wiedzy.
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Słowińskiego. W ten sposób wspieramy szkolną 
edukację zarówno przyrodniczą, jak i regionalną 
– wyjaśnia Elżbieta Pietkun, główny specjalista
ds. edukacji w Słowińskim Parku Narodowym.

Jak wyglądają te niezwykłe muzealne ekspozy-
cje? Stałą wystawę tworzy kilkanaście modu-
łów tematycznych. Pokazują one nie tylko walory 
przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego. 
Można tu poznać również codzienne życie 
mieszkańców tego regionu oraz jego historię. 
Co ważne, dzięki dofinansowaniu z Funduszy 
Europejskich z Programu Infrastruktura 
i Środowisko, muzeum zostało wyposażone 
w szereg nowoczesnych rozwiązań. Na zwiedza-
jących czekają m.in.: kioski informacyjne, interak-
tywne prezentacje czy projekcje holograficzne 
wzbogacone o efekty 3D.   

Dla małych i dużych

Zajęcia w Słowińskim Parku Narodowym są adre-
sowane przede wszystkim do uczniów. 

– Obejmują one sześć bloków tematycznych.
Scenariusze zajęć przygotowano dla trzech pozio-
mów nauczania: wczesnoszkolnego, uczniów klas
4–6 oraz 7–8. Chcemy zwiększyć świadomość
ekologiczną dzieci. Uwrażliwić je na potrzeby
przyrody, które pojawiły się w związku z działal-
nością człowieka – podkreśla Elżbieta Pietkun.

Jednak swoją wiedzę mogą poszerzyć także doro-
śli turyści. Wystarczy choćby skorzystać z audio-
przewodnika, który profesjonalnie „oprowadzi” 
po ekspozycji. Na rodziny z dziećmi czeka spe-
cjalnie przeznaczona dla nich ścieżka zwiedza-
nia. Wielbiciele zagadek spróbują tu swoich sił 
w licznych rebusach i szaradach. Bardziej zaawan-
sowani pasjonaci przyrody mogą cieszyć się uro-
kami trasy rozszerzonej. W wybranych miejscach 
znajdą tu nadajniki z piktogramem słuchawek. 
Gdy nakierują na nie audioprzewodnik, pojawią 
się dodatkowe komentarze.

Oprócz ekspozycji stałej funkcjonuje również 
czasowa. Aktualna prezentuje fotografie ze zbio-
rów Parku Narodowego Yellowstone. 

W ośrodku w Słońsku na dzieci czekają 
multimedialne atrakcje / fot. Park 
Narodowy „Ujście Warty”

Klasa podczas zajęć o klimacie  
/ fot. Elżbieta Pietkun, Archiwum 
Słowińskiego Parku Narodowego
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Słowiński Park Narodowy otrzymał 
dofinansowanie unijne w wysokości 
4,3 mln zł z Programu Infrastruktura 
i Środowisko. Dzięki niemu zrealizował 
projekt „Nawigacja w Przyszłość – 
Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości 
Przyrodniczo‑Kulturowych Wybrzeża 
Słowińskiego jako nowoczesne narzędzie 
programu edukacji ekologicznej 
Słowińskiego Parku Narodowego”. 

Park Narodowy „Ujście Warty” uzyskał 
dofinansowanie unijne w wysokości ponad 
16,8 mln zł z Programu Infrastruktura 
i Środowisko. Zrealizował projekt 
“Budowa i wyposażenie Ośrodka 
Muzealno‑Edukacyjnego wraz z zapleczem 
administracyjnym oraz technicznym”.

Ptasi raj w nowoczesnym wydaniu

Park Narodowy „Ujście Warty” jest prawdzi-
wym rajem dla ornitologów i birdwatcherów 
(obserwatorów ptaków). To jeden z najważ-
niejszych w Polsce azylów ptaków wodnych 
i błotnych. A sekrety ich życia możemy poznać, 
odwiedzając Ośrodek Muzealno-Edukacyjny 
w Słońsku. Wiedza jest tu przekazywana  
w sposób przystępny, a przy tym bardzo  
nowoczesny i pomysłowy. 

– Nauczyciele, w oparciu o elementy wystawy, 
mogą prowadzić u nas zajęcia z uczniami.  
Taka forma jest znacznie atrakcyjniejsza  
niż tradycyjna lekcja w szkole – ocenia Hanna 
Mierzwa, specjalista ds. edukacji w Ośrodku 
Muzealno-Edukacyjnym Parku Narodowego 
„Ujście Warty”.

Każda z ośmiu interaktywnych sal wyposażona 
jest w nowoczesne urządzenia multimedialne. 
Wśród nich są m.in. ekrany dotykowe i stano-
wiska odsłuchowe. Nie brakuje też gier i maszyn 
edukacyjnych. Interaktywne stanowiska anga-
żują dzieci i młodzież przez ruch i zabawę.  
Dzięki temu utrzymują ich uwagę na dłużej.

– W dzisiejszych czasach młodzi ludzie  
przyzwyczajeni są do wirtualnego świata: 
do filmów, animacji, symulacji, ekranów 
dotykowych. Dostosowujemy się do tych 

trendów i przekazujemy informacje o naszym 
parku właśnie w ten sposób – zwraca uwagę 
Hanna Mierzwa.

Trzeba przyznać, że jest to bardzo niestandar-
dowa lekcja przyrody. Można podczas niej odbyć 
wirtualny lot balonem nad parkiem narodowym. 
Ale to nie wszystko! Istnieje też możliwość rejsu 
łodzią – znowu wirtualnie – przez nieudostęp-
niane turystom wody parku. Na odważnych czeka 
spacer po makiecie torfowiska lub wystawa 
wewnątrz samolotu transportowego.

– Takie rozwiązania angażują odwiedzających. 
Sprawiają, że informacje są dla nich atrakcyj- 
niejsze i łatwiej przyswajalne niż dwuwymia- 
rowe obrazy czy tradycyjne eksponaty –  
dodaje Hanna Mierzwa.

Wszyscy jesteśmy zgodni, że natura potrzebuje 
naszego wsparcia. Okazuje się, że nowoczesne 
technologie i rozwiązania niekoniecznie muszą 
jej szkodzić. Czasami stanowią bezcenną pomoc, 
bo dzięki nim edukacja zamienia się w ekscytującą 
przygodę. A o to przecież chodzi!

Sala do wirtualnych lotów balonem  
/ fot. Park Narodowy „Ujście Warty”
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Piotr Sawczuk

Wiele osób z niepełnosprawnościami 
ma problemy z przemieszczaniem się. Często 
wyzwaniem jest nawet dotarcie do lekarza. 
Transport door‑to‑door (ang. od drzwi 
do drzwi) to dla nich szansa na życiową 
zmianę. Dzięki tej usłudze mogą bez kłopotu 
dojechać do pracy, urzędu, a także kina czy 
teatru. W końcu spełniają marzenia i czują 
się w pełni sprawne.

Świat powinien być dostępny dla wszystkich. 
Tak by każdy z nas mógł swobodnie uczestni-
czyć w życiu społecznym. Dotyczy to również 
osób ze szczególnymi potrzebami, w tym  
osób z niepełnosprawnościami, starszych 
i słabszych fizycznie. W Polsce dużo się 
w tej sprawie dzieje. Najwięcej w zakresie 
likwidacji barier architektonicznych.  
Jednak wiele problemów sprawiają wciąż 
budynki komunalne i zabytki. Dużo utrudnień 
występuje też w starym budownictwie. 

Osoby z ograniczoną mobilnością transportowane są przystosowanymi do tego autami

Życie bez barier
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Tak zmieniła się ich codzienność

 � Monika Szwajcer z gminy Czerwonak 
Droga w mojej miejscowości jest pokryta brukiem. 
Dlatego nie dojeżdża tam autobus. Gdziekolwiek 
chcę się udać, 2 km muszę pokonywać pieszo. 
To trudne, bo od urodzenia choruję na mukowi-
scydozę i niestety z upływem lat choroba postę-
puje. Coraz ciężej mi się oddycha. Odkąd korzystam 
z transportu door-to-door, moje życie stało się 
łatwiejsze. Wyjazdy do lekarza czy urzędów nie 
kojarzą mi się tylko z dusznościami. Nie muszę oba-
wiać się o to, że złapię jakąś infekcję w dużym sku-
pisku ludzi. Kierowca dowozi mnie bezpośrednio 
do miejsca docelowego. Mogę również skorzystać 
z pomocy asystenta. Zamówienie usługi przez tele-
fon jest proste, a cała podróż przebiega bezpiecz-
nie i w przemiłej atmosferze.

 � Bronisława Kłosin z gminy Września
Kilka razy korzystałam z usługi darmowego trans-
portu. Jeździłam do lekarza i do szpitala. Byłam 
bardzo zadowolona z tego przejazdu i obsługi.  
Być może komuś wydaje się, że takie podwiezienie 
to nic, zwykła rzecz. Ale dla niezmotoryzowanych 
osób po 75. roku życia to naprawdę wielka sprawa.

 � Grażyna Sosnowska z gminy Ulan‑Majorat
Jako nie w pełni sprawna osoba 60+ mogłam 
spełnić swoje młodzieńcze marzenia. Wzięłam 
udział w konkursach recytatorskich i śpiewa-
czych! Nie byłoby to możliwe, gdyby nie darmowy 
transport, bo zwyczajnie nie miałabym jak tam 
dojechać. Odniesione sukcesy dały mi wiele satys-
fakcji i pozwoliły uwierzyć w siebie.

 � Sławek Konieczko z gminy Brzozów
Poruszam się na wózku. Zanim zacząłem korzy-
stać z taksówki społecznej, praktycznie nie 
wychodziłem z domu. Kiedy chciałem gdzieś poje-
chać, musiałem prosić rodzinę o pomoc i powo-
dowało to wiele kłopotów. Teraz jestem bardziej 
mobilny i dzięki temu mogłem otworzyć się 
na świat. Pierwszy raz w swoim życiu byłem 
w kinie! Brałem też udział w warsztatach bokser-
skich dla osób niepełnosprawnych. A z persone-
lem taksówki po prostu się zaprzyjaźniłem.

Brakuje tu podjazdów dla wózków, 
odpowiednich poręczy czy domofonów. 
Są za to np. wysokie progi w drzwiach. 

Niezbędne wsparcie

Dużo zmienia w tej kwestii rządowy 
Program Dostępność Plus, który działa 
od 2018 roku. To dzięki niemu przestrzeń 
publiczna jest coraz bardziej dostępna  
dla wszystkich obywateli. 

– Obiekt dostępny to taki, z którego samo-
dzielnie mogą korzystać wszyscy, w tym 
osoby z różnymi rodzajami niepełnospraw-
ności. Nie powinno to wymagać dużego 
wysiłku lub pomocy osób asystujących – 
tłumaczy nam Anna Milewska-Podgrudna 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Samorządy starają się pomóc mieszkań-
com, którzy mają problemy z poruszaniem 
się. Jednym ze sposobów jest transport  
dla osób ze szczególnymi potrzebami.

– Ciągle wprowadzane są nowe rozwiązania. 
Dzięki pieniądzom z PFRON i pozyskanym 
grantom, gminy (szczególnie wiejskie i mniej-
sze miasta) udostępniły na swoim terenie 
nowy typ usługi publicznej. To indywidualny 
transport dla osób z ograniczoną mobilnością 
– dodaje Anna Milewska-Podgrudna.

Aby zamówić transport, wystarczy 
zadzwonić lub napisać maila
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości ponad 54 mln zł 
z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 
Dzięki temu mógł zrealizować projekt 
„Usługi indywidualnego transportu  
door‑to‑door oraz poprawa dostępności 
architektonicznej wielorodzinnych  
budynków mieszkalnych”.

– Obecnie realizujemy projekt na terenie 178 
gmin. Dostajemy wiele pozytywnych sygna-
łów od osób, które skorzystały z usługi – mówi 
Anna Milewska-Podgrudna.

Pomoc na dużą skalę

Wszystkie pojazdy (obecnie to 102 busy) są 
dostosowane do przewozu osób z niepełno-
sprawnościami. Mają m.in. przesuwne drzwi 
boczne z wysuwanym stopniem, windy lub 
najazdy (specjalne szyny, po których można wje-
chać do środka). W wyposażeniu aut znajdują się 
także m.in. wózki i szelki dla psów przewodników. 
Przestrzeń pasażerska jest wygodna i bezpieczna. 
Aby skorzystać z usługi, trzeba złożyć zamówie-
nie. Można zadzwonić, wysłać maila lub użyć apli-
kacji w smartfonie. Dzięki projektowi powstało 
wiele miejsc pracy. Zatrudnieni zostali kierowcy 
oraz osoby, które przyjmują zgłoszenia. Zajęcie 
znaleźli także przeszkoleni asystenci – towarzyszą 
oni pasażerom podczas jazdy.

Brak transportu sprawiał, że pełnoletnie osoby 
z ograniczoną mobilnością miały utrudniony 
dostęp do edukacji, a także usług lekarza, 
prawnika czy notariusza. Często nie mogły podjąć 
pracy. Stawały się grupą wykluczoną społecznie. 
Ich potencjału, chociażby zawodowego, nie można 
było wykorzystać. O tym, jak usługa transportu 
door-to-door zmieniła życie ludzi z różnych miejsc 
w Polsce, przekonacie się, czytając ich opinie 
(patrz strona 11).

Przewożone osoby mogą liczyć  
na profesjonalną pomoc

Wyjść do ludzi

Usługa door-to-door jest bezpłatna. Daje szansę 
osobom, które mają problemy z poruszaniem 
się, na w miarę normalne życie. Mogą one poje-
chać do sklepu, lekarza, znajomych i nie tylko. 
Odbierane są z domu i dowożone we wskazane 
miejsce. To często ludzie poruszający się na wóz-
kach, o kulach, osoby niewidome i słabowidzące. 
Dzięki takiemu transportowi wielu z nich po raz 
pierwszy od lat ma szansę wyjść z czterech ścian. 
O tym, jak jest wygodny, przekonało się już ponad  
8 tys. osób. A chętnych wciąż przybywa! 
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Marta Borowska, Arkadiusz Kaczanowski

Ostatnie miesiące pokazały, jak rozumiemy 
wspólnotę ponad granicami. Szczególnie 
w momencie, kiedy zagrożone jest życie 
naszych sąsiadów. Silne więzi nawiązane 
przez lata współpracy sprawiły, że dziś 
instytucje ukraińskie i polskie są w stanie 
nieść pomoc najbardziej potrzebującym. 

Miasta i organizacje pozarządowe z pogranicza 
polsko-ukraińskiego wspierają się od wielu lat. 
Razem pracują nad projektami, które m.in. promują 
wspólne dziedzictwo historyczne, kulturę, turystykę 
oraz wzajemny szacunek. Dziś wspierają także 
uchodźców z Ukrainy. Działania pomocowe podjęło 
wielu partnerów z polsko-ukraińskich projektów. 

Zdrowe pogranicze

Początkowo współpraca sąsiedzka miała doty-
czyć tylko profilaktyki zdrowotnej. Raporty 
z ostatnich lat nie są optymistyczne: ponad 30% 

Razem jesteśmy silni

z nas ma wady wzroku lub postawy, a 57% osób 
w wieku powyżej 18 lat cierpi na choroby układu 
krążenia. Szybka diagnoza, profilaktyka i edukacja 
mogą skutecznie powstrzymać ich rozwój. 

Władze polskiego Krosna i ukraińskiego Użhorodu 
współpracują przy projekcie, który pomoże 
we wczesnym wykrywaniu zagrożeń dla zdrowia. 

– Do końca tego roku przebadamy i zdiagno-
zujemy 21 tys. osób – 9 tys. dorosłych i dzieci 
w Krośnie oraz 12 tys. dzieci w Użhorodzie – 
zdradza Marcin Kustroń, koordynator projektu 
w Urzędzie Miasta Krosna.

Najważniejsze będą liczne badania wśród miesz-
kańców, które pomogą wykryć wady postawy, 
wzroku i serca. W Krośnie przeprowadzone 
zostaną dodatkowo badania układu krążenia 
dla dorosłych. W Użhorodzie zaś badania słuchu 
i alergologiczne wśród dzieci i młodzieży. 

 Krosno i ukraiński Użhorod wspólnie działają przeciw rozwojowi chorób układu krążenia
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Pomocni w potrzebie

Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, partnerzy pro-
jektu skupili się także na ochronie zdrowia i życia. 
Do Krosna trafiła olbrzymia grupa uchodźców 
z Enerhodaru. Do Użhorodu przybyło zaś blisko 
60 tys. migrantów z ogarniętej wojną części Ukrainy. 
Pomysłodawcom projektu udało się pozyskać 
dodatkowe 220 tys. euro unijnego dofinansowania. 
Za te pieniądze wyposażyli obiekty, w których prze-
bywają teraz uchodźcy. Pomogli też szpitalowi. 

– Partnerzy z Ukrainy poprosili nas o zakup 
sprzętu. Trafią tam ultrasonograf, dwa defibryla-
tory oraz aparaty do analizy krwi. Ukraińska fun-
dacja, która wspiera nas przy projekcie, pozyska 
kolejne cztery urządzenia: dwa generatory prądu, 
ultrasonograf oraz nowoczesny laser chirurgiczny. 
W samym mieście prowadzona jest też kam-
pania informacyjna, by osoby uciekające przed 
wojną wiedziały, gdzie i jak mogą uzyskać pomoc 
medyczną – tłumaczy Marcin Kustroń.

Wyrównać szanse

Swoje dotychczasowe plany musieli 
zmienić także partnerzy innego pro-
jektu. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” 

z Zamościa oraz Stowarzyszenie Dzieci 
Niepełnosprawnych, Ich Rodziców i Przyjaciół 
– „Świt Nadziei” z ukraińskiego Krzemieńca 
podjęły się wybudowania dwóch ośrodków dla 
osób z niepełnosprawnościami. W Zamościu 
powstaje Rodzinny Dom. Zamieszka tu 28 
dorosłych wychowanków Stowarzyszenia 
„Krok za krokiem”. W budynku trwają już 
prace wykończeniowe. Podopieczni będą mieli 
swoje mieszkania, a przy okazji profesjonalne 
wsparcie społeczne oraz rehabilitację. 

Bezpieczny azyl

Niestety, wybuch wojny sprawił, że realiza-
cję planów budowy ośrodka w Ukrainie trzeba 
było odsunąć na później. Priorytetem organiza-
cji „Świt Nadziei” stała się ochrona życia i zdro-
wia jej podopiecznych. W Krzemieńcu znalazło  
schronienie 13 tys. ludzi, m.in. z Buczy, Irpienia,  
Odessy i Charkowa. Wszyscy mieli jednak  
świadomość, że bezpieczniejszym miejscem  
dla dzieci będzie Europa. W działania włączyło  
się Stowarzyszenie „Krok za krokiem”.

– Skupiliśmy się na pomocy matkom i ich 
dzieciom z niepełnosprawnością narządu 
ruchu – mówi Maria Król, przewodnicząca 
Stowarzyszenia „Krok za krokiem”. 

Rodzinny Dom w Zamościu lada dzień przyjmie swoich mieszkańców
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Projekt „Zwiększanie dostępności 
do usług medycznych w Krośnie 
i Użhorodzie” otrzymał ponad 421 tys. euro 
wsparcia. Partner wiodący: Gmina Miasto 
Krosno. Partnerzy: Komitet Wykonawczy 
Rady Miasta Użhorod, Fundusz Rozwoju 
Współpracy Transgranicznej.

Projekt „Pogranicze Równych Szans” 
otrzymał ponad 1,9 mln euro wsparcia. 
Partner wiodący: Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Krok za krokiem” w Zamościu. 
Partner: Stowarzyszenie Dzieci 
Niepełnosprawnych, Ich Rodziców 
i Przyjaciół – „Świt Nadziei”.

Projekt „RoweLove Roztocze – razem 
pomimo granic” otrzymał ponad  
1,8 mln euro wsparcia. Partner wiodący: 
Gmina Zamość. Partnerzy: Województwo 
Lubelskie, Roztoczański Park Narodowy, 
Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych 
„Euroregion Karpaty – Ukraina”, 
Departament ds. Ekologii i Zasobów 
Naturalnych Lwowskiej Obwodowej 
Administracji Państwowej i Jaworowski 
Park Narodowy. 

Projekty otrzymały wsparcie 
z Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska‑Białoruś‑Ukraina 2014–2020.

Organizacji z Zamościa udało się przetranspor-
tować do Polski ponad setkę rodzin z dziećmi 
z niepełnosprawnościami. Zapewniono im także 
jedzenie, ubrania, pomoc medyczną i psycholo-
giczną. W pierwszych tygodniach Stowarzyszenie 
znalazło też dla nich domy w Polsce i za granicą, 
np. w Niemczech czy Szwecji. 

Rowerami na Roztocze

W czasie pokoju współpraca między Polakami 
i Ukraińcami owocowała również cieka-
wymi projektami turystycznymi. Warto zwró-
cić uwagę na projekt z południowo-wschodniej 
Lubelszczyzny. Jego częścią jest Centralny 
Szlak Rowerowy Roztocza. Specjalnie oznako-
wany prowadzi cyklistów zarówno po polskiej, 
jak i po ukraińskiej stronie. To aż 297 km trasy – 
187 km w Polsce oraz 110 km w Ukrainie. Po dro-
dze cykliści odwiedzają dwa parki narodowe, 
osiem krajobrazowych i kilkanaście rezerwatów. 
Czekają tam na nich takie cuda natury jak małe 
wodospady, skały czy liczne źródełka. Dzięki pro-
jektowi powstały wiaty edukacyjne. Dla wygody 
turystów przy szlaku pojawiły się stacje wypo-
czynku i naprawy rowerów.

Bezpieczne miejsce

Drugie życie dostały też obiekty turystyczne 
w Wereszycy w Ukrainie i Lipsku-Polesiu w Polsce. 
Można w nich teraz prowadzić szkolenia i warsz-
taty edukacyjne dla dzieci i nauczycieli, a także 
organizować spotkania czy festiwale. 

W Lipsku-Polesiu powstało Centrum 
Geoturystyczne. Jest ono dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. Na turystów czeka 
tu ścieżka przyrodnicza z gigantycznymi modelami 
fauny i flory Roztocza. Jednak w tych trudnych 
czasach Centrum służy czasowo jako miejsce 
noclegowe dla kobiet z dziećmi, które uciekają 
przed wojną. Otrzymują one posiłki, dary rzeczowe 
i bezpłatną pomoc medyczną. Korzystają też 
ze wsparcia psychologa i tłumacza. 

Wiaty do wypoczynku na Centralnym Szlaku 
Rowerowym Roztocza 
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Mammografia pozwala na wczesne wykry-
cie zmian nowotworowych piersi. Takich, 
które nie dają jeszcze żadnych objawów i które 
można skutecznie leczyć. Badanie wykonuje się 
za pomocą urządzenia nazywanego mammogra-
fem. Promienie rentgenowskie przenikają przez 
badaną część ciała i wykrywają ogniska choro-
bowe. Ministerstwo Zdrowia zachęca kobiety 
do poddawania się mammografii. Szczególnie 
te z grupy wiekowej 50–69 lat. Są one najbar-
dziej zagrożone nowotworem piersi, dlatego 
mogą korzystać z badań bezpłatnych. Nie jest 
potrzebne skierowanie, wystarczy się zapisać. 

Łatwiejszy dostęp

Dzięki mammobusom zwiększa się dostępność 
badań. Specjalistyczne pojazdy docierają wszędzie 
tam, gdzie nie można skontrolować się stacjonar-
nie. Warto wiedzieć, że badanie w busie wykony-
wane jest dokładnie tak samo, jak w ośrodkach 
zdrowia i za pomocą takiego samego sprzętu. 

Kobiecość pod kontrolą

Mammobus firmy Geneva Trust Polska / fot. Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego (UMWP)

Anna Raducha‑Romanowicz

Chcesz być zdrowa? Badaj się! Teraz mieszkanki Pomorza mogą korzystać z czterech nowych 
mammobusów. To pojazdy, w których wykonuje się badania piersi. Dojadą one w różne 
zakątki województwa pomorskiego.

Różowy październik 

Według informacji Światowej 
Organizacji Zdrowia w 2021 roku 
rak piersi stał się najczęściej dia-

gnozowanym nowotworem na świecie. 
Wyprzedził w tym rankingu raka płuc. 
Każdego roku stwierdza się go u 12 pro-
cent kobiet. Październik jest uznawany 
za miesiąc świadomości raka piersi.  
W tym czasie zwracamy szczególną 
uwagę na tematy związane z profilaktyką, 
diagnostyką oraz leczeniem tej choroby. 

Na wizytę można zapisać się telefonicznie 
lub za pomocą elektronicznego formularza 
na stronie www.genevatrust.pl. 
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Cztery nowe pojazdy, które wyjechały na drogi 
województwa pomorskiego, kupiła firma Geneva 
Trust Polska. Zapłaciła za nie ponad 6 mln złotych. 
Każdy wyposażony jest w cyfrowy mammograf. 
To nowoczesne urządzenie wytwarza promienio-
wanie rentgenowskie o ok. 30% mniejsze od zwy-
kłych aparatów tego typu. Dodatkowo posiada 
specjalne oprogramowanie, które podczas bada-
nia redukuje ucisk piersi. Nowe busy uzupełniły 
dotychczasowy tabor przedsiębiorstwa Geneva 
Trust Polska. Dziś składa się on już w sumie z 26 
takich pojazdów. Wspomniane cztery nowe auta 
jeżdżą wyłącznie po Pomorzu. Resztę można spo-
tkać w różnych zakątkach kraju. 

Dlaczego warto?

Jak podkreśla Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust 
Polska, trzeba korzystać z badań. Może się okazać, 
że właśnie to uratuje nam życie. 

– Mammograficzne badania przesiewowe kierujemy 
do kobiet, które nie mają niepokojących objawów 
i wyczuwalnych zmian. Rak piersi to podstępny nowo-
twór, nie daje na początku żadnych sygnałów. Chcemy 
wychwycić zmianę na wczesnym etapie. Dzięki temu 
pacjentka może uniknąć bardzo drastycznego leczenia 
– dodaje Andrzej Stencel.

Firma Geneva Trust Polska Sp. z o.o.  
otrzymała dofinansowanie w wysokości 
ponad 4,5 mln zł z Regionalnego Programu 
Województwa Pomorskiego. Dzięki niemu 
mogła zrealizować projekt „Zakup czterech 
mammobusów wyposażonych w zaawanso-
wane mammografy cyfrowe przez Geneva 
Trust Polska Sp. z o.o.”. 

Możliwości badania są. Teraz trzeba tylko podjąć 
wysiłek dotarcia do mammobusu. Sama wizyta trwa 
parę minut. Na wynik poczekamy jedynie kilka dni. 
Można go otrzymać listownie lub pobrać z internetu. 

Badanie jest bezpłatne, jeżeli pacjentka spełnia 
dwa warunki:

 � mieści się w grupie wiekowej 50–69 lat
 � nie wykonywała mammografii w ciągu  

ostatnich dwóch lat. 

Na pacjentki czeka specjalistyczny sprzęt. Na zdjęciu: Agnieszka Kapała‑Sokalska z Zarządu 
Województwa Pomorskiego, Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust Polska / fot. UMWP
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To prawdziwe muzyczne laboratorium. Choć 
na pierwszy rzut oka zupełnie instrumentu  
nie przypomina. Prędzej drewnianą beczkę 
z setkami przycisków na powierzchni. W trakcie 
zabawy lub nauki dzieci przyciskają guziki, tak 
jakby zapisywały nuty. Bęben obraca się  
wokół swojej osi, a przyciski uruchamiają przy-
mocowane do niego małe bębenki i dzwonki. 
Muzyka zaczyna grać! 

Z rodziną i przyjaciółmi 

Pomysł na Musicon zrodził się w 2011 roku. 
Kamil Laszuk, jego autor, spotkał wtedy głu-
chą dziewczynkę, która przytuliła się do kontra-
basu, by słuchać muzyki ciałem. Tak wykiełkowała 
myśl o budowie dostępnego instrumentu. Jego 
prototyp Kamil Laszuk stworzył w czasie stu-
diów na Akademii Sztuk Pięknych. Przy pomocy 

Musicon gra!
Arkadiusz Kaczanowski

Stworzyć nowy instrument – to nie lada wyzwanie! Przedstawiamy Wam Musicon, niezwykły 
polski wynalazek, który służy nie tylko do zabawy i nauki muzyki. Jest też niezastąpionym  
narzędziem w terapii najmłodszych dzieci.

Musicon wspomaga rozwój najmłodszych 
dzieci / fot. M Sp. z o.o.
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urządzenia analizował, jak muzyka wpływa 
na rozwój dzieci. Musicon okazał się sensa-
cją. Koncepcja zdobyła najważniejsze między-
narodowe nagrody za wzornictwo, takie jak 
Red Dot Design Award czy Polish Children’s 
Design Award.

Najpierw projekt finansowo wspierali rodzice 
Kamila. Sprzedali dom, by w 2016 roku mógł 
powstać prototyp Musiconu. Testowało go  
prawie 3,5 tysiąca dzieci! W końcu pomysł  
uzyskał także unijne dofinansowanie. Pomogło 
ono przede wszystkim w przygotowaniu  
produkcji. W efekcie w 2018 roku do klientów 
trafiły pierwsze egzemplarze. Szybko pojawiły 
się zamówienia z Ameryki, Azji czy Australii. 
Początkowo Kamil pracował nad projektem 
z siostrą Idą oraz przyjacielem Jakubem Kozikiem. 
Wkrótce zespół rozrósł się do ponad 20 osób. 
To one udoskonalają, projektują i produkują 
instrumenty. Do dziś całość powstaje w Polsce. 
Do produkcji używane są naturalne materiały.

Jedyny w swoim rodzaju 

Muzyka i instrumenty pobudzają u dzieci kre-
atywność. Pomagają też w wyrażaniu uczuć, 
uczą rytmu i zachowania równowagi. Ekipa 
Musiconu we współpracy ze specjalistami 
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
zbadała, jak ich wynalazek może wspierać roz-
wój najmłodszych. Powstały scenariusze zajęć. 
Na ich bazie zespół ekspertów pomaga wyko-
rzystywać Musicon w szkołach, przedszkolach, 
żłobkach i podobnych placówkach. 

– Dzięki pieniądzom z Funduszy Europejskich  
udało się nam dopracować prototyp naszego 
wynalazku tak, by można było go wprowadzić 
na rynek. A teraz tworzymy pakiet narzędzi  
i scenariusze zajęć, które pozwalają wykorzystać 
Musicon w terapii dzieci ze spektrum autyzmu, 
zagrożonych dysleksją czy z zaburzeniami mowy 
– wyjaśnia Kamil Laszuk.

W szkole i przedszkolu 

Twórcy instrumentu cały czas myślą o przyszło-
ści. Plany są ambitne. 

– Tworzymy kolejne moduły, które możemy 
dodać do Musiconu. Nowe funkcje pozwolą 
uczyć nie tylko muzyki i programowania, ale 
też fizyki i mechaniki. Myślimy o wystawianiu 
sztuk teatralnych i prowadzeniu zajęć z gimna-
styki. Wszystko z wykorzystaniem Musiconu. 
Będziemy wytwarzać więcej instrumentów 
i opracowywać nowe produkty. Skupiamy się 
także na rozwijaniu bazy scenariuszy i tematyki 
zajęć, podczas których Musicon stanie się efek-
tywną pomocą naukową – zdradzają twórcy.

Firma M Sp. z o.o. otrzymała unijne  
dofinansowanie w wysokości ponad  
1 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój.  
Dzięki niemu zrealizowała projekt 
„Musicon – innowacyjne muzyczne  
pomoce dydaktyczno‑terapeutyczne  
dla dzieci i młodzieży”. 

Twórcy instrumentu: u góry Kamil Laszuk, 
Natalia Komar‑Piątyszek, u dołu Ida Laszuk 
i Jakub Kozik / fot. M Sp. z o.o.
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Zdobywanie wiedzy nie musi kojarzyć się jedy-
nie ze ślęczeniem nad książkami. Naukę warto 
łączyć z zabawą, wtedy wszystko łatwiej wcho-
dzi do głowy. Metodę tę od lat stosuje się na przy-
kład w przedszkolach. Warto, by w ten sposób 
uczyły się także starsze dzieci i nastolatki. Pomoże 
im w tym nowa aplikacja, którą stworzyła polska 
firma. Dostała na to unijne dofinansowanie. 

Szkolna rzeczywistość

Aplikacja Kreator Wirtualnych Doświadczeń prze-
znaczona jest dla starszej grupy uczniów. To gra 
edukacyjna, która wykorzystuje wirtualną rze-
czywistość. W ten sposób pomaga dzieciom 

Wirtualny eksperyment

Anna Raducha‑Romanowicz

Fizykę i chemię naprawdę da się polubić! Z pomocą przychodzą nowoczesne technologie. Dzięki 
nim w wirtualnym świecie można robić fascynujące doświadczenia. Nie potrzeba profesjonalnej 
pracowni! By rozpocząć eksperyment, wystarczy… usiąść przed ekranem. 

i młodzieży zrozumieć trudne zagadnienia i przy-
swoić wiedzę. Uczniowie mogą przeprowadzać 
doświadczenia fizyczne i chemiczne w internecie. 
Dzięki temu nauka jest dla nich atrakcyjniejsza. Ale 
to nie wszystko. Znika też wiele realnych przeszkód, 
z jakimi borykają się szkoły i sami nauczyciele. 

– Młodzież najbardziej lubi uczyć się chemii pod-
czas eksperymentów. Tutaj pojawiają się jed-
nak problemy, np. wysokie koszty wyposażenia 
pracowni czy trudności z zachowaniem bezpie-
czeństwa. Dlatego nauczyciele rzadko decy-
dują się na prowadzenie takich lekcji – tłumaczy 
Aleksandra Wojciechowska z firmy Professor 
Why, twórcy aplikacji. 

Gra umożliwia wykonywanie wirtualnych 
eksperymentów chemicznych
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Rozwiązaniem może być wirtualny kreator. 
To nowoczesne narzędzie dydaktyczne służy 
do nauczania przedmiotów ścisłych i przy-
rodniczych, takich jak fizyka, chemia czy bio-
logia. Ma pomóc uczniom lepiej je zrozumieć 
i po prostu polubić.

W trójwymiarze i przed komputerem

Aplikacja składa się z dwóch wersji gry. Pierwsza 
rozgrywa się w wirtualnej rzeczywistości. Aby 
zagrać, potrzebne są specjalne okulary VR (virtual 
reality – ang. wirtualna rzeczywistość). Druga nie 
wymaga specjalnego sprzętu VR. Wystarczy 
zwykły stacjonarny komputer. Aplikacja jest formą 
pomocy dydaktycznej, dlatego w pakiecie przezna-
czonym dla szkół administrują nią nauczyciele. 
Korzystają oni z gotowych scenariuszy zajęć lub 

używają edytora do pisania własnych. Potem 
mogą je udostępniać innym. 

Nauczyciele przetestowali aplikację. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że pozwala ona lepiej 
zaprezentować i wytłumaczyć trudny temat lek-
cji. Nowoczesne interaktywne narzędzia zwięk-
szyły też zaangażowanie uczniów. 

– Zaproponowane przez nas rozwiązanie spotkało 
się z bardzo dużym zainteresowaniem i z ciepłym 
przyjęciem. Gra dostępna jest już w sprzedaży 
internetowej na platformach EduSense i STEAM 
w wersji dla szkół. A kto chce mieć wirtualne 
laboratorium chemiczne w domu, niech skorzy-
sta z pakietu dla użytkowników indywidualnych. 
Uczyć można się przecież wszędzie! – podsumo-
wuje Aleksandra Wojciechowska.

Sukces rodzi sukces

Pieniądze z Funduszy Europejskich pozwoliły 
stworzyć aplikację pomocną w nauce. Ale to nie 
wszystko. Sukces projektu korzystnie wpłynął 
na wizerunek firmy. Stała się ona liderką innowa-
cyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji cyfrowej 
dzieci i młodzieży. Teraz łatwiej jest jej zdobywać 
nowych klientów. 

– Stworzyliśmy nowe miejsca pracy, zwiększyli-
śmy kompetencje całego zespołu, a nasi pracow-
nicy poszerzyli swoje umiejętności. To stanowi 
bezcenną wartość dla każdej spółki – dodaje 
Aleksandra Wojciechowska.

Firma Professor Why S.A. otrzymała 
dofinansowanie unijne w wysokości 
ponad 1,2 mln zł z Programu Inteligentny 
Rozwój. Dzięki niemu zrealizowała pro-
jekt „Kreator Wirtualnych Doświadczeń 
– gra edukacyjna w rzeczywistości wir-
tualnej dla uczniów szkół podstawowych 
i liceów ogólnokształcących”.

Co to są okulary VR?

To specjalne urządzenie, które kształtem 
przypomina narciarskie gogle. Jest 

za to wyposażone w wiele specjalistycznych 
czujników. Po założeniu tych okularów 

mamy wrażenie wejścia w inną, wirtualną 
rzeczywistość. Poruszając głową lub 

przemieszczając się po pokoju, poruszamy się 
także w wymiarze VR. 

Tak wygląda eksperymentowanie online 
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Anna Raducha‑Romanowicz

Dzieci są przyszłością świata. W sztafecie 
pokoleń przejmą od nas pałeczkę. Zadaniem 
dorosłych jest mądre ich wychowanie. Tak, 
by dostały szansę na dobrą edukację, były 
otwarte na drugiego człowieka i by trosz‑
czyły się o środowisko. 

Dbają o to rodzice, wspierają ich m.in. nauczyciele 
czy samorządowcy, którzy tworzą ciekawe pro-
jekty i inicjatywy edukacyjne. Czasem ta praca 
na rzecz przyszłych pokoleń przekracza granice – 
miast, regionów i państw. 

Duzi i mali

Świetnym przykładem jest inicjatywa wprost 
z polsko-saksońskiego pogranicza. Dolnośląski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (DODN) 

we Wrocławiu oraz powiat Görlitz wraz 
z Saksońską Placówką ds. Wczesnej Nauki 
Języków Krajów Sąsiedzkich zaczęły od malu-
chów. Projekt przygotowany przez partnerów 
ma pomóc przedszkolakom po przeciwnych stro-
nach granicy lepiej poznać świat rówieśników. 

Chodzi o to, by pokazać, że nasza codzienność 
jest bardzo podobna. I że nie warto bać się sąsia-
dów, nie trzeba też mieć wobec nich kompleksów. 
Są przecież takimi samymi ludźmi jak my. Dzieci 
mogą się o tym przekonać, poznając bliżej kulturę 
i język kraju sąsiada. Do tego blisko położonego, 
ale nieznanego świata, wprowadzają je nauczy-
ciele przygotowani na specjalistycznych warszta-
tach i kursach językowych. 

– Kursy były ukierunkowane na język dziecka 
w wieku przedszkolnym. Dotyczyły świata kilku-
latka, jego codzienności. Staraliśmy się przekonać 

Podczas festynów dzieci 
uczestniczyły w zabawach 
i tworzyły prace plastyczne

Plan na jutro
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nauczycieli, że nawet z podstawową znajomością 
niemieckiego można przybliżyć dzieciom kulturę 
i język sąsiada. Pokazać, jak żyje się w kraju obok 
– mówi Sabina Czajkowska-Prokop, nauczyciel 
konsultant z wrocławskiego DODN. – Uczyliśmy, 
że warto pracować z tekstami w języku niemiec-
kim – piosenkami, wierszykami. Żeby dzieci wie-
działy, o czym one są, poznawały dźwięki innej 
mowy. Pomagały w tym również m.in. zajęcia 
rytmiczne czy plastyczne – dodaje.

Zajęcia językowe dla polskich nauczycieli z Dolnego 
Śląska oraz dla niemieckich z Saksonii odbywały 
się nie tylko w ich własnych krajach. Polscy peda-
godzy jeździli też do Niemiec na wizyty stu-
dyjne, a niemieccy przyjeżdżali do nas. Obie strony 
wymieniały się doświadczeniami na temat tego, jak 
rozmawiać z dziećmi o kulturze i tradycji partnera. 
Poznawały też sposoby organizacji przedszkola 
i metody nauczania po drugiej stronie granicy.

Ramię w ramię

Podczas realizacji projektu powstało pięć part-
nerstw przedszkoli. W każdym z nich współpra-
cują dwie placówki – polska i niemiecka. Wspólnie 
organizują różne aktywności. Dzieci przesy-
łają sobie listy, zdjęcia czy filmiki. Ale nie tylko. 
Zdarzają się też wymiany… wypieków. 

– Hitem okazało się wideospotkanie, w którym 
wzięły udział dzieci. Mogły zajrzeć do swoich sal 
przedszkolnych, porównać je. Ze zdziwieniem 
stwierdzały, że są bardzo podobne – opowiada 
Sabina Czajkowska-Prokop.

Przedszkolaki miały też okazję spotkać się oso-
biście. Odbyły się dwa festyny – jeden w Polsce, 
jeden w Saksonii. Na każdy przyjechało ok. dwu-
stu dzieci ze wszystkich zaprzyjaźnionych 
przedszkoli. Uczestniczyły one w zabawach, roz-
wiązywały zadania, tworzyły makiety i prace pla-
styczne. Świetnie spędzały razem czas. 

Pomocne narzędzie

Takie projekty to przyszłość. Zyskują na nich wszy-
scy! Dzieci lepiej poznają swoich rówieśników 
z sąsiedzkiego kraju – ich kulturę, zwyczaje świą-
teczne, język. Odkrywają podobieństwa i zauważają 
różnice. Nauczyciele zdobyli wiedzę i umiejętności, 
które pozwalają im wprowadzić maluchy w świat 
kolegów z drugiej strony granicy. Powstają też prak-
tyczne materiały do wykorzystania. Wśród nich są 
publikacje, które mogą pedagogom pomóc w pracy. 
Jedną z nich jest „Polsko-niemiecki leksykon dla 
przedszkoli”. Zawiera on słowa i wyrażenia odno-
szące się do codzienności i świata przedszkolaka. 
Przygotowano również polsko-ukraińską oraz nie-
miecko-ukraińską wersję leksykonu. Ułatwiają one 
podstawową komunikację na codzienne tematy 
z dziećmi z Ukrainy, które uciekły z kraju przed wojną. 

Do szkoły na rowerze

Globalne ocieplenie, zmiany klimatu – to pro-
blemy, z którymi mierzyć się będą kolejne poko-
lenia. Jak można zaszczepić wśród młodych 
troskę o środowisko? Jednym ze sposobów 
jest promowanie zalet ekologicznego trans-
portu do i ze szkoły. Nie każdy przecież musi 

Festyn, w którym udział wzięły przedszkolaki z Polski i Saksonii
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być przywożony do niej samochodem. W wielu 
przypadkach dotrzeć na lekcje można pieszo lub 
rowerem. Na takiej trasie trzeba jednak zapew-
nić dzieciom bezpieczeństwo. Czasami wpro-
wadzić konieczne zmiany w organizacji ruchu 
wokół szkoły. Należy też wyposażyć ją w dodat-
kowe oświetlenie i stojaki na rowery. A przede 
wszystkim promować wśród dzieci taki spo-
sób podróżowania – jako zdrowy i ekologiczny. 
Wyzwanie podjął Gdańsk. Miasto przystąpiło 
do realizacji specjalnego projektu razem z part-
nerami z sześciu krajów Europy (miastami Girona 
w Hiszpanii, Reggio Emilia we Włoszech, Utrecht 
w Holandii, Gävle w Szwecji, a także Austriackim 
Instytutem Badania Mobilności – FGM-AMOR, 
regionem Katalonia oraz Agencją Metropolitalną 
Zrównoważonego Rozwoju z Braszowa 
w Rumunii). Każdy z nich stworzył i realizuje  
plan działania. Projekt ma zachęcać uczniów, 
by pokonywali drogę do szkoły pieszo lub rowe-
rami oraz zwiększać ich bezpieczeństwo na tej 
trasie. W Gdańsku jego głównym efektem jest  
kompleksowy „System certyfikacji szkół  
podstawowych w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa i komfortu uczniów podróżujących 
do szkoły na terenie miasta Gdańska”. 

Zdrowa rywalizacja 

Gdańsk jest pomysłodawcą i głównym orga-
nizatorem kampanii Rowerowy Maj. Na czym 
ona polega? Uczniowie, ich rodzice i pracownicy 
szkół są proszeni o to, by przybywali do placó-
wek rowerami, na hulajnogach, deskorolkach lub 

na rolkach. Od poniedziałku do piątku, przez cały 
maj. Za każdy taki przejazd dziecko otrzymuje 
dwie naklejki. Jedna trafia na indywidualny pasz-
port rowerowy, a druga na klasowy plakat. Im 
więcej naklejek, tym większa szansa na nagrodę – 
indywidualną, klasową lub szkolną. 

Gdy dzieci uczyły się zdalnie, zasady akcji 
zostały zmienione. W punktacji liczyła się każda 
wycieczka, która trwała minimum 30 minut. 
Przejazdy były rejestrowane w specjalnej apli-
kacji. Najbardziej aktywne szkoły otrzymały 
spore nagrody pieniężne, klasy – np. bilety 
do kina, a indywidualni uczniowie m.in. akceso-
ria do rowerów. Pierwsza edycja Rowerowego 
Maja odbyła się w Gdańsku w roku 2014. Wzięło 
w niej udział 25 gdańskich szkół podstawowych. 
Od tamtej pory akcja wyrosła znacznie poza gra-
nice Gdańska. W roku 2022 wzięło w niej udział 
aż 46 gmin z całej Polski. 

Akcja Rowerowy Maj w jednej z gdańskich 
szkół / fot. Rowerowy Maj

Projekt „Duzi i Mali razem. Transgraniczna 
współpraca dla wspierania edukacji 
przedszkolnej w zakresie kultury i języka 
sąsiada” otrzymał ponad 270 tys. euro 
wsparcia z Programu Interreg Polska 
Saksonia 2014–2020. Partner wiodący: 
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli we Wrocławiu. Partner: 
powiat Görlitz (Landkreis Görlitz).

Projekt „SCHOOL mobility CHAllenge 
in regioNal poliCiEs” otrzymał ponad 
1,4 mln euro wsparcia z Programu 
Interreg Europa. Partnerzy projektu: 
Austriacki Instytut Badania Mobilności – 
FGM‑AMOR, region Katalonia, Agencja 
Metropolitalna Zrównoważonego Rozwoju 
z Braszowa w Rumunii oraz miasta: Girona 
w Hiszpanii, Reggio Emilia we Włoszech, 
Utrecht w Holandii, Gävle w Szwecji 
i Gdańsk w Polsce. 
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Arkadiusz Kaczanowski

Depresja, strach przed szkołą, trudności  
w relacjach z rówieśnikami. Tego typu 
problemy ma coraz więcej dzieci i młodzieży. 
Młodzi z Piaseczna i okolic mogą szukać 
pomocy w Środowiskowym Centrum Zdrowia  
Psychicznego (ŚCZP). Od maja działa tu oddział 
dzienny. To kolejna tego typu placówka, która 
powstała dzięki Funduszom Europejskim.

Pandemia i zamknięcie w domach nie wpłynęły 
dobrze na psychikę młodych ludzi. Musieli oni 
zmagać się z długotrwałą izolacją, nauką zdalną, 
a także obawami o zdrowie swoje i najbliższych. 
Specjaliści radzą, by nie lekceważyć żadnych 
niepokojących sygnałów. Z pozoru błahe pro-
blemy mogą z czasem narastać. Niestety, zda-
rza się też, że prowadzą do tragedii. Dlatego 
tak ważny jest dostęp do skutecznej, szybkiej 
i profesjonalnej terapii.

Pomocna dłoń
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W powiecie dostępne są też inne placówki  
ŚCZP, bez oddziału dziennego. Znajdują się  
one m.in. w Tarczynie, Górze Kalwarii  
i Mrokowie. Na potrzebujących czekają tam  
psycholodzy i pedagodzy. 

Bezpieczne miejsce

Placówka w Piasecznie współpracuje ze szko-
łami w powiecie. Nauczyciele i pedagodzy znają 
tutejszy zespół. Wiedzą, jakiego typu pomoc dla 
swoich uczniów znajdą w ŚCZP. Wnętrze ośrodka 
jest nowoczesne i funkcjonalne, ale równocze-
śnie przytulne i bardzo przyjazne. Mieszczą 
się w nim m.in. gabinety terapii indywidual-
nej, grupowej, zajęciowej i rodzinnej. Są tu także 
sale przeznaczone do zajęć szkolnych oraz filia 
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Pomocy udzielają zespoły złożone ze specjalistów. 
To lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i psychote-
rapeuci. Działają tu także terapeuci środowiskowi 
oraz pracownicy pomocy społecznej. Wszyscy 
dobrze rozumieją potrzeby młodych pacjentów. 

Każde ŚCZP współpracuje z wieloma instytu-
cjami w okolicy. Tak powstaje sieć, która łączy 
wiedzę i zasoby różnych instytucji. Partnerami 
placówki w Piasecznie są m.in. Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Fundacja 
„Pomóż Dorosnąć”. 

– To model stworzony cztery lata temu. Na war-
szawskich Bielanach powstało wtedy pierwsze 
ŚCZP w Polsce. Tam wypracowano nowe metody 
i standardy, które dziś są podstawą pomocy 
psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce. 
Kolejne ośrodki, także ten w Piasecznie, roz-
wijają bielański model – wyjaśnia Małgorzata 
Łyciuk-Bzdyra z Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, który jest liderem 
projektów ŚCZP realizowanych w całej Polsce.

Doświadczony zespół 

Korzystanie z Centrum jest bezpłatne, nie trzeba 
też mieć skierowania. Jeśli ktoś nie może przyjść 
osobiście, to przyjeżdża do niego zespół mobilny. 

W ośrodku w Piasecznie panuje domowy, 
przytulny klimat

Pełne wsparcie

W czasie wakacji w ŚCZP w Piasecznie trwały 
przygotowania do rozpoczęcia pracy w pełnym 
wymiarze. Od maja do końca sierpnia w Centrum 
odbywały się wyłącznie zajęcia terapeutyczne, 
ale od września działa już oddział dzienny 
ze szkołą. To znaczy, że podopieczni mogą cho-
dzić do ośrodka na lekcje. Równocześnie uczęsz-
czają na terapię. Z pomocy ŚCZP korzysta 
młodzież z klas siódmych i ósmych szkół pod-
stawowych oraz ze szkół średnich. Zajęcia 
prowadzone są w grupach do sześciu osób. 
To zapewnia komfort oraz maksimum uwagi dla 
każdego pacjenta. Co ważne, Centrum przezna-
czone jest dla wszystkich mieszkańców powiatu, 
również dla uchodźców z Ukrainy. 

Ideą placówki jest, by terapia nie oddzielała 
od codziennego życia. To główna różnica mię-
dzy wsparciem udzielanym przez ośrodek 
w Piasecznie a dotychczas stosowanymi meto-
dami leczenia w szpitalu. W ŚCZP podopieczni 
spędzają od sześciu do ośmiu godzin dziennie. 
Normalnie się uczą i nie tracą kontaktu z bliskimi 
czy przyjaciółmi. Specjaliści pomagają też rodzi-
nom i rówieśnikom pacjentów. Kryzysy zdrowia 
psychicznego często wynikają bowiem z otocze-
nia chorego i na nie oddziałują.
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Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał 
wsparcie w wysokości blisko 22,8 mln zł 
z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 
Dzięki niemu mógł zrealizować projekt 
„Deinstytucjonalizacja szansą na 
dobrą zmianę – projekt zintegrowany. 
Powiat piaseczyński”.

ŚCZP oferuje pomoc profesjonalnych terapeutów i lekarzy

Dociera on najpóźniej 72 godziny po otrzymaniu  
zgłoszenia. Czas rozmowy i liczbę spotkań  
dostosowuje się do indywidualnej sytuacji, 
potrzeb i oczekiwań. Wizyty odbywają się 
z zachowaniem dyskrecji. 

Kluczowa dla terapii jest współpraca pacjenta 
i jego bliskich. Eksperci ŚCZP pomagają w rozmo-
wie, włączają w nią rodzinę i inne bliskie osoby. 

Już prawie 170 mln zł z Funduszy Europejskich 
przeznaczono na uruchomienie podobnych  
ośrodków w różnych miastach. Działają one  
m.in. w Warszawie, Krakowie, Pabianicach,  
Łodzi, Sosnowcu i Zielonej Górze. Fundusze  
unijne w kolejnych latach nadal będą wspierać 
projekty na rzecz psychiatrii dzieci i młodzieży. 
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Wytwarzają rzemieślnicze kosmetyki z tego, co dała ludziom natura. Ta praca 
jest dla nich pasją. Oferta mydlarni powstaje z myślą o wymagających klientach. 
Produkty mają proste receptury, a jednocześnie są skuteczne. O mocy, jaką 
człowiek może czerpać z przyrody, rozmawiamy z Grzegorzem Sienkiewiczem, 
dyrektorem zarządzającym i współwłaścicielem firmy Cztery Szpaki.   

Piotr Sawczuk

Mądre i sprytne 
Cztery Szpaki

fot. Cztery Szpaki



Cztery Szpaki. Nasze nowe kremy są dostępne 
nie tylko na polskim rynku, ale również w innych 
krajach Unii Europejskiej czy w Wielkiej Brytanii. 
Sprzęt pozwolił na znaczne zwiększenie  
wydajności firmy – jednorazowo wytwarzamy  
aż 100 litrów produktu. Jesteśmy w stanie łatwiej 
utrzymać jakość i powtarzalność. Ograniczamy 
także znacznie straty produkcyjne. 

Czy takie zmiany nie wymagały zatrudnienia 
nowych specjalistów? 

Zdecydowanie tak! Znacznie zwiększyliśmy 
zatrudnienie. Mamy dziś sześć osób w dziale 
badawczo-rozwojowym. Na pokładzie są tech-
nolodzy i specjaliści od formulacji (czyli nadawa-
nia kosmetykom odpowiedniej postaci). W zespole 
mamy też chemików kosmetycznych oraz eksper-
tów od dokumentacji. Produkty muszą bowiem 
spełniać wyśrubowane wymagania przepisów 
związanych z kosmetykami i ochroną środowi-
ska, a także dużych sieci drogerii. W trybie ciągłym 
opracowujemy łącznie ponad 40 nowych receptur. 
Inwestujemy też w wyposażenie laboratoryjne. 
Dzięki temu możemy podejmować się prac nie-
dostępnych dla konkurencyjnych firm, które chcą 
nazywać się „naturalnymi”. 

Pracujecie w zgodzie z naturą?

Wytwarzamy oryginalne kosmetyki. Dzięki pro-
stym recepturom są one bezpieczne dla skóry 
i środowiska. Nasze produkty bazują na tym, 
co dała natura. W pierwszej kolejności korzystamy 
z polskich surowców od lokalnych producentów. 
O przyrodzie myślimy też przy pakowaniu, dla-
tego zawsze wybieramy materiały, które powstały 
w duchu less waste. 

To bardzo ciekawe. Wielu naszych 
czytelników może nie wiedzieć, co to znaczy. 
Proszę wyjaśnić.

Dosłownie – mniej odpadów. Dajemy opako-
waniom kolejne życie. Nasi klienci biorą udział 
w programie zwrotu opakowań szklanych i alu-
miniowych. Wszystkie kartony od dostawców 
po odpowiednim przygotowaniu są wykorzysty-
wane ponownie. Na przykład jako wypełnienie 
do wysyłek dla klientów detalicznych i hurtowych. 

Jak w utrzymaniu tego ekologicznego kierunku 
pomogły Wam Fundusze Europejskie?

Firma od początku swojej działalności opierała 
ofertę na produktach bezwodnych z wykorzy-
staniem wysokiej jakości surowców naturalnych. 
W końcu przyszedł czas na zmiany. Chcieliśmy 
się rozwijać i być bardziej konkurencyjni. Pojawił 
się pomysł na wprowadzenie pierwszych kosme-
tyków wodnych bazujących na surowcach natu-
ralnych. Dzięki wsparciu z projektu unijnego 
kupiliśmy potrzebny sprzęt: homogenizator, mie-
szalnik zadaniowy oraz etykieciarkę. Mogliśmy 
w końcu wprowadzić innowacyjny proces pro-
dukcji. Dla nas to był przełom. Początkowo wyra-
bialiśmy emulsję ręcznie w niewielkich partiach. 
Podobnie datowaliśmy i etykietowaliśmy słoiczki 
z kosmetykami. 

Właśnie – opakowania nowych kosmetyków 
zdecydowanie zwracają uwagę.

To prawda. Unijne pieniądze pomogły także 
w zakupie projektów wzorniczych opakowań. 
Przede wszystkim etykiet, które wyróżniają  
i jednoznacznie identyfikują produkty z marką 

Grzegorz Sienkiewicz, dyrektor  
zarządzający i współwłaściciel 
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A co zyskują klienci?

Mają pewność, że sięgają po kosmetyki bez para-
benów, SLS czy silikonów. Nie stosujemy synte-
tycznych barwników i kompozycji zapachowych. 
To, co wychodzi na rynek pod naszą marką, jest 
idealną propozycją dla wegan, wegetarian czy 
osób zainteresowanych produktami przyjaznymi 
środowisku naturalnemu. Nasi klienci mogą być 
pewni powtarzalności produkcji i wysokiej dostęp-
ności wyrobów. 

Jakie wyzwania stawiacie sobie na najbliższy czas? 

Chcemy przede wszystkim wprowadzić na rynek 
kolejne innowacyjne produkty do pielęgnacji. Ale 
również optymalizować produkcję i inwestować 
w sprzęt. Planujemy zaistnieć na nowych rynkach 
eksportowych, takich jak Czechy, Litwa i Słowacja. 
Myślimy także o innych krajach europejskich i pań-
stwach azjatyckich. 

Czy na koniec może Pan zdradzić, co kryje się 
pod nazwą Cztery Szpaki?

Czwórka wzięła się od czterech członków rodziny 
założycieli firmy: Magdy i Tomka oraz ich synów 
– Jurka i Józia. Najmłodsi z tej ekipy są zarazem 
najsurowszymi testerami naszych produktów. 
A szpaki? Po prostu któregoś dnia przyleciały 
na balkon ich domu. Wpadły im w oko i stały się 
naturalną inspiracją. To piękne, mądre i sprytne 
ptaki. Pasują więc do nas idealnie.

Firma 4Szpaki sp. z o.o. sp. k. 
otrzymała dotację unijną w wysokości 
ponad 350 tys. zł z Regionalnego 
Programu Województwa Podlaskiego. 
Dzięki niej mogła zrealizować projekt 
„Dywersyfikacja oferty firmy  
4Szpaki poprzez wdrożenie nowego 
innowacyjnego produktu”.

Małgorzata Jarosińska‑Jedynak, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej z wizytą w firmie Cztery 
Szpaki / fot. Kinga Liwak (MFiPR)

Nowoczesny park maszynowy

Pakowanie mydła / fot. Kinga Liwak (MFiPR)
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Śpiewać każdy może
Piotr Sawczuk

Kto z nas w dzieciństwie nie myślał o karierze piosenkarza i występach na scenie?  
Ci, którzy zdecydowali się śpiewać nie tylko w domowym zaciszu i wybrali 
kształcenie wokalne, mogą dziś wspierać swój rozwój specjalną aplikacją.  
Vocaly pomaga w uwalnianiu naszego potencjału i spełnianiu marzeń.

Aplikacja Vocaly oparta jest na sztucznej inteligen-
cji (AI). Powstała z myślą o trenerach wokalnych 
i wokalistach. Pomiędzy lekcjami śpiewu wspiera 
uczących się użytkowników w samodzielnym tre-
ningu głosu. Kiedyś nie byłoby to możliwe bez 
osobistego spotkania z nauczycielem. A dziś?

– Powiem przewrotnie, że niewiele się zmie-
niło. Nauka śpiewu nadal wymaga kontaktu 

z trenerem wokalnym. Vocaly świetnie się 
w to wpisuje – mówi Karolina Borner, twórczyni 
aplikacji i właścicielka firmy Vocaly Pro.

Magia dźwięku

Korzyści z narzędzia ma zarówno nauczyciel 
śpiewu, jak i uczeń. Trenerzy mogą m.in. zaplano-
wać swoje lekcje, zadać uczniowi pracę domową 
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Okiem specjalisty

Dominika Płonka, światowej sławy 
trener wokalny oraz główny ekspert 
ds. emisji głosu w Vocaly

Od lat zajmuję się kształceniem woka-
listów. Interesuję się działaniem ludz-
kiego głosu, szczególnie w zakresie 
akustyki. Vocaly wykorzystuje analizę 
akustyczną do jego badania, dlatego tra-
fia idealnie w moje potrzeby. Aplikacja 
pomaga zwiększyć efektywność współ-
pracy z uczniami. Czuwa także nad 
regularnością ćwiczeń. A ta, jak wiemy, 
ma ogromne znaczenie w każdym 
rodzaju treningu. To wielki plus aplikacji. 

czy też robić notatki i zapisywać je w jednym 
miejscu. Mogą także monitorować postępy 
ucznia. Korzystają w tym celu ze statystyk 
dostępnych w aplikacji. Widzą, czy ich pod-
opieczny ćwiczył, jak długo to trwało i nad jakimi 
umiejętnościami pracował. Z kolei uczniowie są 
motywowani przez Vocaly do regularnych trenin-
gów. W trakcie ich trwania otrzymują od aplikacji 
niezbędne instrukcje oraz analizę swojego głosu. 
Wskazówki mają formę wideo, audio lub wyświe-
tlają się w postaci napisów.

– Nauczyciel, który sprawdza statystyki ucznia, 
może podejmować lepsze decyzje co do jego 
dalszego kształcenia. Trenerzy mają również 
pewność, że uczniowie wykonują ćwiczenia dopa-
sowane konkretnie do ich głosu. To kluczowe 
w nauce śpiewu – tłumaczy Karolina Borner.

Obecnie start-up skupia się przede wszystkim 
na wykorzystaniu aplikacji do treningu śpiewania. 
Jednak Vocaly może znaleźć zastosowanie także 
w foniatrii, logopedii i psychologii głosu.

– Ze względu na ograniczone zasoby naszego 
start-upu musimy mądrze nimi zarządzać. 

Karolina Borner, twórczyni aplikacji Vocaly 
/ fot. Tomasz Stojek 

Dlatego na razie skupiamy się na wykorzysta-
niu Vocaly tylko w jednej dziedzinie. Wszystkiego 
na raz nie uda nam się zrobić. Rozproszenie jest 
zabójcą start-upu – uświadamia Karolina Borner.

Krok do sukcesu

Pomysł na aplikację Vocaly udało się zrealizować 
dzięki Platformom Startowym Programu Polska 
Wschodnia. To projekt, który wspiera rozwój 
start-upów i pomaga im wejść na rynek. 
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Firma Vocaly Pro Sp. z o.o. otrzymała 
dofinansowanie unijne w wysokości 
blisko 944 tys. zł z Programu Polska 
Wschodnia. Dzięki niemu mogła 
zrealizować projekt „VOCALY – 
aplikacja do zdrowego rozwoju głosu 
oparta na sztucznej inteligencji 
z zastosowaniem w nauce śpiewu, 
logopedii, foniatrii i psychologii głosu”.

Aplikacja Vocaly na ekranie smartfona

– Podczas inkubacji (czyli na początkowym 
etapie rozwoju firmy) otrzymaliśmy dużą 
pomoc w zakresie finansów i marketingu. 
Zweryfikowaliśmy także nasze założenia biz-
nesowe. Poznaliśmy inne start-upy, z którymi  
mogliśmy wymienić się doświadczeniami. 
Następnie pozyskaliśmy pieniądze z Funduszy 
Europejskich. Były one niezbędne  
do stworzenia aplikacji Vocaly oraz naszej  
technologii AI – mówi Karolina Borner.

Łatwość obsługi i dostępność aplikacji  
sprawiły, że pobrało ją już ponad tysiąc osób. 
Jednak Vocaly wciąż rozwija się i udosko-
nala. Jej twórcy są otwarci na uwagi i sugestie 
użytkowników. 

Z muzyką od dziecka

Główna twórczyni aplikacji Karolina Borner 
sama śpiewa od najmłodszych lat. Jako pięt-
nastolatka rozpoczęła naukę pod okiem 
profesjonalnych trenerów.

– Vocaly to połączenie dwóch dziedzin, które 
są mi bliskie, tj. biznesu i muzyki – mówi. 

Na początku swojej kariery zawodowej ekspertka 
udzielała lekcji wokalistom i aktorom. Pomagała 
im trenować głos oraz przygotowywać się 
do castingów i spektakli. 

– To właśnie oni zwrócili moją uwagę na problemy, 
z jakimi wiąże się samodzielny trening głosu mię-
dzy lekcjami śpiewu. Zainspirowali mnie do stwo-
rzenia narzędzia, które go ułatwia – dodaje. 
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Marta Borowska

Kolor zielony ma kojący wpływ na nasz 
organizm. Po godzinach spędzonych nad 
klawiaturą komputera warto oderwać wzrok 
i spojrzeć na… kwiaty. Palmy, monstery, 
fikusy – zadbane rośliny sprawiają, że prze‑
strzeń dokoła zamienia się w naturalną oazę. 
Efekt ten mogą wzmocnić osłonki na donicz‑
ki. Opowiemy o takich, dzięki którym można 
tworzyć prawdziwe zielone ściany.

DonKwiat od 50 lat produkuje plastikowe 
doniczki do ogrodów i szkółek. Wreszcie przy-
szedł czas na zmianę. Firma chciała skończyć 
z sezonowością oferty. Właściciel szukał pomysłu 

Zagraj  
w zielone na produkt, który pomógłby przedsiębiorstwu 

zapewnić stabilność sprzedaży przez cały rok 
i w pełni rozwinąć skrzydła. Na ten cel pozyskał 
pieniądze z Programu Polska Wschodnia. Dzięki 
nim w ofercie DonKwiat pojawiły się innowa-
cyjne doniczki szkółkarskie do hodowli iglaków 
oraz tacki do przenoszenia tych roślin. Produktem 
pozasezonowym, przeznaczonym dla klienta 
indywidualnego, miały być natomiast przystępne 
cenowo plastikowe osłonki, dzięki którym można 
tworzyć w pomieszczeniach modne i ekologiczne 
tzw. zielone ściany. 

Od pomysłu do produktu

Projektanci opracowali dla firmy DonKwiat 
wzory każdego z nowych produktów. W przy-
padku doniczek do hodowli iglaków zapropono-
wali model wkładany do gleby i przepuszczający 

Osłonki Poppy umożliwiają tworzenie 
zielonych ścian / fot. Kabo & Pydo
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Firma DonKwiat Grzegorz Smołecki 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 
blisko 3 mln zł z Programu Polska 
Wschodnia. Dzięki niemu mogła 
zrealizować projekt „Wzrost 
konkurencyjności Z.P.T.S DonKwiat 
Grzegorz Smołecki poprzez wdrożenie 
strategii wzorniczej”.

powietrze. Przez otwory w jego ściankach korze-
nie mogą przechodzić do ziemi. To dobrze wpływa 
na wzrost rośliny. Zastosowano też innowacyjne 
rozwiązanie, by ułatwić rozcinanie doniczek pod-
czas przesadzania iglaków. Projektanci opracowali 
sześciokątne dno, dzięki któremu tnie się je szyb-
ciej i bezpieczniej. Doniczki mają też ranty uła-
twiające przenoszenie. Natomiast nowe tacki są 
sztywne i wyposażone w duże uchwyty. Obydwa 
te produkty firma oferuje w sprzedaży hurtowej.

Bliżej natury 

Pomyślano też o klientach indywidualnych. Dla 
nich powstała linia osłonek Poppy. Za ich pomocą 
można tworzyć tzw. zielone ściany. To ostatnio 
bardzo modne! Taka naturalna dekoracja potrafi 
zamienić dom lub biuro w prawdziwą dżunglę. 
Ale moda ma też swoje praktyczne uzasadnie-
nie. Ściany z żywych roślin oczyszczają powietrze 
z kurzu i nawilżają je. Duża ilość zieleni we wnę-
trzu sprzyja też relaksowi. Projektantom zale-
żało na tym, by nowe osłonki były nie tylko ładne, 
ale też praktyczne. Udało się! Łatwo montuje 
się je do ściany, a mocowanie jest niewidoczne. 
Pasują do nich standardowe wkłady doniczkowe. 
Klienci bardzo polubili ten produkt. Design został 
doceniony też przez branżowych ekspertów – 
osłonki zebrały kilka ważnych nagród za wzornic-
two, takich jak Dobry Wzór, IF Design Award czy 
nagrodę „must have”. 

Moc nowości

Zmiany w firmie nie dotyczyły tylko wzornictwa, 
lecz także urządzeń. Pieniądze z projektu umożli-
wiły zakup maszyn do produkcji. 

– Musieliśmy zaopatrzyć się w nowe urządze-
nia, aby uzyskać lepsze efekty. Na przykład móc 
odwzorować detale na nowych produktach – 
mówi Grzegorz Smołecki, właściciel DonKwiat. 

Przy okazji odświeżono logo marki DonKwiat. 
Zmiana miała być widoczna na każdym kroku. 
Klientom zaproponowano udoskonalony katalog 
produktów. Powstała też nowa strona interne-
towa i sklep online. 

Nowe osłonki idealnie nadają się 
do uprawy ziół

Innowacyjna doniczka do hodowli iglaków  
/ fot. Dawid Jacewski
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Niedrzwica Duża to wieś położona w woje-
wództwie lubelskim. To tu od 2006 roku działa 
firma Artpol-Therm. Zajmuje się ona wytwarza-
niem innowacyjnych urządzeń dla ciepłownictwa 
i przemysłu spożywczego. 

– W naszym asortymencie znajdują się standar-
dowe wymienniki ciepła. Nie ograniczamy się jed-
nak tylko do gotowych konstrukcji. Projektujemy 
i wykonujemy również urządzenia dostosowane 
do wymagań klienta. Zakres ich zastosowa-
nia jest szeroki. To ciepłownictwo, wentylacja, 
chłodnictwo i instalacje przemysłowe – wymienia 
Olgierd Kuna, prezes zarządu Artpol-Therm.

Funkcją wymienników jest wymiana ciepła 
pomiędzy dwoma płynami. Mniej specjalistyczne 
nazwy tych urządzeń to np. chłodnica, skraplacz 
czy parownik. Wymienniki coraz częściej sto-
suje się w gospodarstwach domowych. Znajdują 
się w pompach ciepła i systemach solarnych. 
Montuje się je także w kotłach gazowych czy 
układach z wykorzystaniem termokominków. 

Piotr Sawczuk

Lubimy dobrze zaprojektowane rzeczy. Takie, które są nie tylko funkcjonalne, ale też  
przy okazji ładne. Czy inwestycja we wzornictwo może przydać się firmie produkującej  
wymienniki ciepła? Okazuje się, że tak! 

Niezbędny postęp 

Lubelskie przedsiębiorstwo należy do Wschodniego 
Klastra Obróbki Metali, w którym współpra-
cuje m.in. z Politechniką Lubelską. W realizacji 
ambitnych planów rozwoju firmie pomogło unijne 
dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia. 
Kupiła za nie nowoczesne projekty wzornicze  
urządzeń oraz maszyny niezbędne do ich produkcji.  
Tak powstały innowacyjne wymienniki ciepła 
do basenów oraz instalacji solarnych. Do oferty 
weszły także nowe zasobniki wody. 

– Nowe urządzenia są minimalistyczne i mają 
nowoczesne kształty. Klienci otrzymują pro-
dukt o większej wydajności, a dzięki usprawnie-
niu procesów produkcyjnych – również trwalszy. 
Ma to bardzo duży wpływ na jego żywotność – 
tłumaczy Olgierd Kuna.

Następnie, również dzięki unijnemu wsparciu, 
powstała kampania marketingowa, która pozwo-
liła firmie zaistnieć na rynku z nowymi produktami.

Wzór na sukces

Wymienniki ciepła wykorzystywane  
są m.in. w domowych basenach
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– Dotacja umożliwiła nam dostęp do zupełnie 
nowych technologii. Był to przełom w naszej 
historii – dodaje Olgierd Kuna. 

Wspólny przekaz

Poszerzenie oferty pociągnęło za sobą kolejne 
zmiany. Powstało nowe logo Artpol-Therm, 
odświeżono też kolorystykę w materiałach pro-
mocyjnych. Firma stała się lepiej widoczna.

– Działania związane z profesjonalnym wzornic-
twem przemysłowym pozwoliły nam dostosować 
ofertę do potrzeb klientów. Jesteśmy teraz bar-
dziej konkurencyjni – podsumowuje Olgierd Kuna.

Więcej rąk do pracy

Inwestycja w nowe wzory przemysłowe 
i maszyny wymagała zatrudnienia w firmie  
kolejnych specjalistów. 

– Potrzebowaliśmy ludzi od technologii cięcia lase-
rem. Kolejni pracownicy okazali się niezbędni, 
bo zwiększyła się produkcja. Nasze zatrudnienie 

Firma Artpol‑Therm Sp. z o.o. otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości ponad 
2,6 mln zł z Programu Polska Wschodnia. 
Dzięki niemu zrealizowała projekt 
"Wprowadzenie innowacji poprzez wdro-
żenie rekomendacji wynikających ze stra-
tegii wzorniczej ARTPOL‑Therm Sp. z o.o."Optiterm to nowa linia wymienników ciepła 

i zasobników wody firmy Artpol‑Therm

Dzięki realizacji projektu firma zaczęła 
wykorzystywać w produkcji technologię 
cięcia laserem

wzrosło już o około 30% i najprawdopodobniej 
będzie nadal się zwiększać – cieszy się Olgierd Kuna.

Dziś Artpol-Therm realizuje zamówienia dla 
przedsiębiorstw energetyki cieplnej, producen-
tów węzłów ciepłowniczych oraz klientów indy-
widualnych m.in. z Litwy, Słowacji i Czech. 
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Wspólnie wygrywamy

Polska branża gier ma się bardzo dobrze. 
Tworzą ją nie tylko potężne studia z najbar-
dziej znanymi tytułami, jak Wiedźmin 3 czy 
Cyberpunk. Są także małe, niezależne zespoły. 
Dysponują one mniejszymi budżetami, co nie 
oznacza, że ich produkty są mniej interesu-
jące. Jednak debiutanci na rynku, nawet z dużą 
wiedzą i umiejętnościami, często nie mogą się 
przebić. Brakuje im odpowiedniego wspar-
cia biznesowego. Nie wiedzą, jak negocjować 
z inwestorami, zarządzać produkcją czy budo-
wać strategię marketingową. 

Poznaj zasoby

Właśnie dla nich powstał Inkubator Digital 
Dragons Krakowskiego Parku Technologicznego. 
Było to możliwe dzięki wsparciu z projektu „Baltic 
Game Industry” (BGI). Inkubator wykorzystuje 

wiedzę mentorów z branży i pokazuje, jak zarabiać 
na zaprojektowanej grze. 

– Skupiamy się na maksymalnie praktycznym 
podejściu. Pracujemy w małych grupach, a przy 
okazji profilujemy je pod kątem dystrybucji gier. 
Oznacza to, że oddzielnie prowadzimy zaję-
cia o grach na urządzenia mobilne, osobno na PC  
(przyp. red.: personal computer – ang. kompu-
ter osobisty, określenie używane w odniesieniu 
do komputerów stacjonarnych) i konsole. Cały czas 
poszukujemy też coraz bardziej efektywnych form 
szkoleniowych – mówi Łukasz Leszczyński, koor-
dynator projektu w Inkubatorze Digital Dragons.

Wejdź do gry

Rezultaty działań inkubatora są już widoczne. 
Tylko w ciągu dwóch pilotażowych edycji, które 

Anna Raducha‑Romanowicz

Rynek gier komputerowych rozwija się bardzo dynamicznie. Niestety, nie każdej nowej firmie  
od razu udaje się osiągnąć sukces. Jak zaistnieć w konkurencyjnej branży? Warto korzystać  
z doświadczenia zagranicznych kolegów po fachu. Pomoże w tym unijny projekt.
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Projekt „Baltic Game Industry” otrzy-
mał 2,75 mln euro wsparcia z Programu 
Interreg Region Morza Bałtyckiego. 
Realizowany był przez 22 partnerów 
z ośmiu krajów: Danii, Estonii, Finlandii, 
Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji. 

wsparły pieniądze z BGI, pomógł on rozwinąć 
skrzydła 12 młodym rodzimym firmom. Dzięki 
szkoleniom miały one okazję poszerzyć swoje 
praktyczne umiejętności. Rozbudowały też bazę 
kontaktów. W osiągnięciu sukcesu ważna oka-
zała się współpraca z innymi krajami regionu 
bałtyckiego. Umożliwiła wymianę cennych 
doświadczeń. Podczas prowadzonych w inku-
batorze warsztatów uczestnicy uczyli się od sie-
bie nawzajem. Zdobywali wiedzę, jaką trudno 
byłoby im pozyskać gdzie indziej. 

– Mamy materiały poradnikowe dotyczące  
budowania programów inkubacyjnych i finan-
sowania ich. Jest gra szkoleniowa i poradnik 
rekrutacji w branży gier. Są także cenne między-
narodowe kontakty, wiedza i doświadczenie –  
dodaje Paulina Pyzioł, wspierająca niezależne 
studia gier w Inkubatorze Digital Dragons. 

Więcej niż rozrywka

Projekt „Baltic Game Industry” pokazał także, 
że firmy tworzące gry mogą wiele zmienić  
m.in. w sektorze opieki zdrowotnej. Przykład? 

Zespół z Kliniki Psychiatrii Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz 
z partnerami z Niemiec i Danii badał, jak wyko-
rzystać rzeczywistość wirtualną (VR) w leczeniu 
osób uzależnionych od alkoholu. Tak powstała 
gra, której celem jest trening zmiany nawyków. 
W wirtualnym świecie pacjenci uczą się,  
jak odmawiać, gdy ktoś proponuje im alkohol. 

– Ocenialiśmy skuteczność gry u osób z uzależnie-
niem od alkoholu. W badaniu uczestniczyli pacjenci 
w trakcie terapii odwykowej. Korzystali oni z opra-
cowanej specjalnie aplikacji przez godzinę, trzy 
razy w tygodniu. Każda sesja była dokumento-
wana. Nasi partnerzy z Niemiec i Danii są jeszcze 
w trakcie badań, dlatego też nie mamy wyni-
ków ostatecznych. Jednak nasze doświadczenia 
pozwoliły już wyciągnąć kilka istotnych wniosków. 
Wiemy na przykład, że ważne jest dostosowanie 
gry do indywidualnego modelu spożywania alko-
holu – mówi prof. dr hab. Jolanta Kucharska-Mazur 
z Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie.

Graj i wygrywaj

Wspólna praca pozwoliła specjalistom z branży gier 
i VR lepiej poznać potrzeby terapeutów i pacjentów. 
A te różniły się w zależności od tego, w którym kraju 
wykorzystywana była aplikacja. 

– Nauczyliśmy się radzić sobie z przeszkodami. 
Różne kraje mają przecież inne przepisy doty-
czące bezpieczeństwa, prawa czy medycyny. 
Liczymy na to, że kolejne wspólnie tworzone gry 
VR będą jeszcze lepiej służyły pacjentom – dodaje 
prof. dr hab. Jolanta Kucharska-Mazur. 

Stwierdzenie, że nowe technologie zmieniają świat, 
jak widać, nie jest frazesem. Projekt „Baltic Game 
Industry” pokazał, jak szeroki może być zakres 
wykorzystania gier komputerowych. I jak ważna 
w zdobywaniu nowych doświadczeń jest między-
narodowa współpraca. Dzięki projektowi region 
Morza Bałtyckiego ma szansę stać się cenionym 
i rozpoznawalnym ośrodkiem branży gier.

Zajęcia w Inkubatorze Digital Dragons
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Zanurkować w wiedzy
Piotr Sawczuk

Jeszcze nie tak dawno marzeniem wielu z nas było posiadanie w domowej biblioteczce kilku 
tomów encyklopedii. Dziś wystarczy dostęp do internetu. To prawdziwa skarbnica wiedzy. 
Trzeba tylko umieć znaleźć właściwe jej źródło. Poznajcie eCUDO.pl – cyfrową bazę informacji 
na temat mórz i oceanów. 

Wiedza o tym, co dzieje się w morskich głębinach, 
jest ważna nie tylko dla naukowców. Przydaje się 
również przedsiębiorcom oraz organizacjom zajmu-
jącym się ochroną przyrody. Nie brakuje też pasjo-
natów, którzy po prostu interesują się tą tematyką. 
Dlatego właśnie stworzono Elektroniczne Centrum 
Udostępniania Danych Oceanograficznych, czyli 
eCUDO.pl. Powstało ono w Instytucie Oceanologii 
Polskiej Akademii Nauk (PAN). 

Nieskończona encyklopedia

Dane, które znajdują się w bazie, są wynikiem 
badań naukowych. Prowadzą je Instytut i part-
nerzy projektu (tacy jak jednostki badawcze 
i uczelnie). W systemie znajdziemy np. informa-
cje o budowie dna mórz i oceanów oraz o ich linii 
brzegowej. Dowiemy się też, jakie rośliny i zwie-
rzęta w nich występują. Dane dotyczą przede 

Wiedza o morzach i oceanach pozwoli nam lepiej chronić planetę / fot. Paulina Pakrzys
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wszystkim środowiska Bałtyku i mórz arktycz-
nych, ale też oceanów. 

– Baza eCUDO.pl daje szerokie spojrze-
nie na te akweny. Z jednej strony okiem sate-
lity, z drugiej – mikroskopu – mówi dr Tomasz 
Kijewski, specjalista oceanograf z Instytutu 
Oceanologii PAN.

Zgromadzone informacje umożliwiają szybką analizę 
wielu parametrów. Możemy segregować je, wybie-
rając konkretny obszar albo interesujący nas okres. 
Warto dodać, że eCUDO.pl nie jest zamkniętą cało-
ścią. Ciągle się rozwija, poszerza i zmienia. 

– To baza otwarta, co oznacza, że każdy – osoba 
prywatna, instytucja czy przedsiębiorca – może 
udostępnić w niej zgromadzone przez siebie  
dane oceanograficzne. Warunkiem jest opraco-
wanie ich zgodnie z przyjętymi standardami –  
tłumaczy dr Paulina Pakszys, adiunkt, oceanograf 
z Instytutu Oceanologii PAN.

Odpowiedzialni za środowisko 

System eCUDO.pl odpowiada na wyzwa-
nia związane z ekologią, które stawia ONZ. 
Organizacja ogłosiła 2021 rok początkiem Dekady 
Oceanografii dla Zrównoważonego Rozwoju. 
Chce zachęcać do pogłębiania wiedzy na temat 
mórz i oceanów, a także ich ochrony. Wszystko 
po to, byśmy mogli korzystać z ich zasobów 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii 
Nauk otrzymał dofinansowanie unijne 
w wysokości blisko 13 mln zł z Programu 
Polska Cyfrowa. Dzięki niemu  
zrealizował projekt „Elektroniczne 
Centrum Udostępniania Danych 
Oceanograficznych eCUDO.pl”.

w sposób zrównoważony. To znaczy taki, który 
bierze pod uwagę los przyszłych pokoleń. 

– Baza eCUDO.pl umożliwia przyjrzenie się zmia-
nom, jakie zachodzą w środowisku wodnym, 
i przewidywanie ich wpływu na społeczeństwa – 
dodaje dr Paulina Pakszys.

Z pewnością pomogą nam w tym odpowiednie, 
łatwo dostępne i rzetelne informacje, które znaj-
dziemy w systemie. 

– Mam nadzieję, że nasza większa świadomość 
przełoży się na konkretne działania związane 
z ochroną planety. W tym mórz i oceanów – 
puentuje dr Tomasz Kijewski.

Koniecznie zajrzyjcie na stronę www.eCUDO.pl. 
To będzie prawdziwa dawka wiedzy!

W bazie eCUDO.pl znajdziemy informacje naukowe na temat mórz i oceanów
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Zdalne  
parkowanie

Piotr Sawczuk

Coraz więcej samochodów i zbyt mało miejsc parkingowych. To poważny problem 
centrów dużych miast. W godzinach szczytu znalezienie wolnego miejsca często 
graniczy z cudem. Cierpi na tym środowisko, bo krążące auta zanieczyszczają powietrze. 
Rozwiązaniem może być platforma ParkCash. Dzięki niej nie tylko zyskasz na czasie,  
ale też zadbasz o ekologię.
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ParkCash pomaga w znalezieniu miejsca postojo-
wego przy biurowcach i na osiedlach. Czyli tam, 
gdzie jest z tym największy problem.  
Wystarczy przed wyjściem z domu czy biura 
zarezerwować je w aplikacji. Wskaże nam ona, 
gdzie możemy zostawić samochód.

System obejmuje parkingi, które należą do biu-
rowców, osiedli czy prywatnych właścicieli. 
ParkCash śledzi w czasie rzeczywistym frekwen-
cję na postoju. Dzięki temu użytkownicy aplikacji 
mogą w dowolnym momencie dokonać rezerwa-
cji. Obecnie system obejmuje 10 tys. miejsc par-
kingowych. Użytkownicy codziennie wykonują 
ponad 2 tys. rezerwacji.

Jedno dla wielu

Zmiany na parkingach przy biurowcach wywołała 
pandemia COVID-19. Przed nią miejsca do parko-
wania często przypisane były na stałe do kon-
kretnego pracownika. Jednak w ciągu ostatnich 
lat większość korporacji wprowadziła pracę 
hybrydową. W efekcie na ulicach jest mniej aut, 
co oznacza też mniej emitowanych przez nie zanie-
czyszczeń. A przy okazji miejsca parkingowe przy 
biurowcach mogą być na nowo zagospodarowane. 

– Dziś przypisanie miejsc na stałe zupełnie się 
nie sprawdza. Kiedy manager pracuje w domu 
np. przez dwa dni w tygodniu, to parking pozo-
staje pusty. Statystyki naszego systemu mówią 

Sterownik ParkCash, który umożliwia 
wjazd na działające w systemie parkingi  
/ fot. ParkCash

Dzięki aplikacji kierowcy bez  
problemu wjeżdżają na zamknięte 
przestrzenie parkingowe. 
Umożliwia to Mobilny Pilot połą-
czony z dowolną bramą, a także 
każdym szlabanem albo systemem 
rozpoznawania tablic rejestracyj-
nych – mówi Piotr Żak, wiceprezes 
ds. technologii w spółce ParkCash.

jasno – z jednego miejsca parkingowego korzy-
sta miesięcznie od pięciu do dziesięciu osób. 
Przestrzeń z miejscami na 100 aut powinna zatem 
wystarczyć w tym czasie dla ponad 500 pracow-
ników – tłumaczy Zachariasz Woszczek, specjali-
sta ds. marketingu w ParkCash.

Podobnie wygląda sytuacja na osiedlach – bardzo 
często do mieszkania przypisane jest miejsce par-
kingowe. Jednak gdy cała rodzina spędza week-
end poza miastem albo wyjeżdża na wakacje, 
miejsce pozostaje puste.

– Warto je wtedy udostępnić innym osobom. 
Można to zrobić bezpłatnie albo za symbo-
liczną opłatę. Użytkownik przekazuje ją na konto 
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właściciela. W systemie istnieje również możli-
wość zarezerwowania miejsca parkingowego dla 
gościa, jeśli właśnie ma nas odwiedzić – dodaje 
Zachariasz Woszczek. 

Z ParkCash korzystają zarówno właściciele parkin-
gów, jak i osoby szukające miejsca do zaparkowania. 
Ci pierwsi otrzymują oprogramowanie do zdal-
nego zarządzania miejscami. Dostają także moduł 
do sprzedaży abonamentów parkingowych przez 
stronę internetową. Kierowcy mogą natomiast pła-
cić za parkowanie za pomocą mobilnej aplikacji. 

Same korzyści

Jak podkreśla Piotr Nizio, prezes zarządu spółki, 
aplikacja ma konkretne zadania: 

– Chcemy, by parkingi w miastach były efektyw-
nie wykorzystywane. Dzięki temu zmniejszą się 

Firma ParkCash Sp. z o.o. otrzymała 
dofinansowanie unijne w wysokości 
blisko 750 tys. zł z Programu Polska 
Wschodnia. Dzięki niemu zrealizowała 
projekt „ParkCash – wprowadzenie 
na rynek platformy wymiany miejsc 
parkingowych ParkCash dla biznesu”.

korki i zanieczyszczenia generowane przez auta, 
które szukają miejsca postojowego. A kierowcy 
nie będą się tak bardzo frustrować. 

System ParkCash powstał przy wsparciu 
Funduszy Europejskich. Autorzy pomysłu wzięli 
udział w projekcie Platform Startowych Programu 
Polska Wschodnia. Pomogło im to przekształcić 
innowacyjny pomysł w konkretny model bizne-
sowy. Następnie, dzięki pozyskanej dotacji, wpro-
wadzili nowy produkt na rynek. Dziś aplikacją 
zainteresowani są nie tylko duzi gracze korpora-
cyjni z Polski, lecz także klienci z Niemiec. 

System działa już w siedmiu  
miastach w Polsce: Krakowie, 
Warszawie, Gdyni, Łodzi, 
Katowicach, Wrocławiu i Lublinie.

XXI WIEK  /  eFEkty 44





Fundusze Europejskie 2021-2027
W najbliższych latach do Polski trafi ponad 
350 mld zł z Funduszy Europejskich. To naj‑
większa kwota w Europie. Z tych pieniędzy 
skorzystają nie tylko Ci, którzy otrzymają 
dotacje, np. firmy, samorządy, organizacje 
pozarządowe. Skorzystamy z nich wszyscy! 

Podstawowym dokumentem, który określa stra-
tegię wykorzystania unijnych pieniędzy, jest 
Umowa Partnerstwa. Na co będziemy mogli 

wydać Fundusze Europejskie? Między innymi 
na badania, innowacje i rozwój przedsiębiorczo-
ści. Dużą ich część przeznaczymy na ochronę 
środowiska i przygotowanie gospodarki na nie-
uchronne zmiany klimatyczne. Pieniądze przeka-
żemy również na projekty związane ze zdrowiem, 
cyfryzacją i edukacją. Nową strategię zrealizu-
jemy za pomocą programów międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych. Więcej przeczytacie 
o tym na kolejnych stronach.
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Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat i Środowisko      113,4  mld zł  

 � bezpieczeństwo energetyczne Polski
 � rozwój odnawialnych źródeł energii
 � ochrona środowiska
 � bezpieczny i ekologiczny transport
 � rozwój ochrony zdrowia
 � kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 
Gospodarki      37,1 mld zł  

 � projekty badawczo-rozwojowe
 � innowacje
 � zielone i cyfrowe technologie
 � wsparcie przedsiębiorców i sektora nauki
 � wsparcie otoczenia biznesu – 

ośrodków innowacji

Fundusze Europejskie dla Rozwoju 
Społecznego      18,8 mld zł  

 � wsparcie osób na zmieniającym się rynku pracy
 � rozwój edukacji

 � wzmocnienie systemu ochrony zdrowia
 � pomoc rodzicom w opiece nad małymi dziećmi
 � wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
 � zwiększenie wykorzystania  

innowacji społecznych 

Fundusze Europejskie na Rozwój  
Cyfrowy      9,2 mld zł  

 � dostęp do szerokopasmowego internetu
 � rozwój e-usług
 � cyberbezpieczeństwo

Fundusze Europejskie dla Polski  
Wschodniej       12,3 mld zł  
lubelskie | podlaskie | podkarpackie |  
świętokrzyskie | warmińsko-mazurskie | 
część mazowieckiego

 � rozwój biznesu
 � inwestycje w sieci dystrybucji energii
 � adaptacja miast do zmian klimatu
 � ochrona środowiska
 � niskoemisyjna mobilność miejska
 � nowoczesny transport
 � zrównoważona turystyka
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Programy Interreg       2,2 mld zł  

 � międzynarodowa współpraca naukowa,  
biznesowa, samorządowa

 � wymiana kulturowa ponad granicami państw 

Programy regionalne      155,4 mld zł  
Każde województwo będzie posiadać własny  
program, który sfinansuje inwestycje na  
jego terenie.

Łącznie województwa dostaną 155,4 mld zł –  
to prawie 44% wszystkich pieniędzy europej-
skich, które Polska otrzyma!

 � rozwój przedsiębiorczości
 � lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia  

i kultury
 � poprawa infrastruktury społecznej
 � troska o środowisko
 � technologie cyfrowe, energetyka i transport

* Przeliczenie kwot z EUR na PLN wg kursu 4,6585

Gdzie szukać informacji?

Na portalu  
www.funduszeeuropejskie.gov.pl  
oraz w Punktach Informacyjnych 
Funduszy Europejskich (PIFE). 

Fundusze Europejskie dla Rybactwa,  
Pomoc Żywnościowa i Pomoc Techniczna

Fundusze Europejskie dla Rybactwa  
  2,3 mld zł  

 � modernizacja obszaru rybactwa
 � innowacje i dywersyfikacja (różnicowanie) 

branży rybackiej

Program Pomoc Żywnościowa     2,4 mld zł  
 � wsparcie najuboższych i najbardziej  

potrzebujących

Pomoc Techniczna dla Funduszy  
Europejskich      2,5 mld zł  

Zeskanuj kod QR, 
aby poznać aktualną 
listę PIFE.

WARTO WIEDZIEĆ  /  eFEkty 48

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl


1

2
3

Największy w Europie drewniany kościół można zobaczyć 
w Świdnicy. To niesamowity budynek, który pomieści nawet 7,5 tys. 
osób i ma aż 27 wejść! Należy do parafii ewangelickiej i właśnie 
świętuje 370. urodziny. Kościół Pokoju – bo tak się nazywa –  
od 2001 roku jest wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Na sklepieniu świątyni odnajdziemy wyjątkowe barokowe 
malowidła. Uwagę odwiedzających zwracają także piękny teren 
wokół kościoła oraz znajdujący się przy nim cmentarz.  
Ich remont sfinansowano z Funduszy Europejskich. Pojawiły się 
nowe alejki, oświetlenie i monitoring. Dawny blask odzyskały 
zabytkowe nagrobki. Odrestaurowano też znajdującą się  
na cmentarzu zabytkową drewnianą altanę. Teraz to miejsce  
przyciąga jeszcze więcej turystów. 

Jeśli lubicie zgłębiać tajemnice Kosmosu, koniecznie wybierzcie się 
do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Czeka Was interaktywna 
podróż do wnętrza naszej planety i najdalszych zakątków 
Wszechświata! Poczujecie trzęsienie ziemi, odbędziecie kosmiczny  
lot na symulatorze, a na specjalnym ekranie zobaczycie niebo ze  
100 milionami gwiazd. Planetarium, które działa nieprzerwanie od  
1955 roku, w ostatnim czasie przeszło przebudowę. Było to możliwe 
dzięki unijnemu dofinansowaniu. W efekcie powstał zupełnie nowy 
budynek, który znajduje się głównie pod ziemią. Można tu oglądać 
interaktywne ekspozycje. Zbudowano także wieżę widokową. Goście 
wjeżdżają windą na wysokość 25 metrów, by podziwiać z góry okolicę. 

Hala Kultury w Łomży to zmodernizowany budynek Hali Targowej 
z początku XX wieku. Dawna przestrzeń kupiecka – od kilku lat 
opuszczona – zamieniła się w centrum kulturalne miasta.  
Pomogły w tym pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko. 
Dziś znajduje się tu m.in. sala widowiskowa, w której mogą odby-
wać się koncerty, spektakle teatralne czy projekcje filmowe. Jest też 
miejsce na wystawy. W Hali Kultury ma również swoją siedzibę 
łomżyński Punkt Informacji Turystycznej. To nowoczesna, świetnie 
zaaranżowana i wyposażona przestrzeń. Ale aspiracje miasta są 
znacznie większe. Możliwe, że Hala już niedługo stanie się miejscem 
spotkań twórców kultury i sztuki z różnych krajów nadbałtyckich. 

Ciekawostki
Czy wiesz, że…

fot. Bożena Pytel
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Dorota Murzyn

Chciałbyś samodzielnie produkować prąd? Złóż wniosek do Programu Mój Prąd 4.0  
i ciesz się własną energią! Nabór trwa.

To już czwarta edycja programu, który działa 
od 2018 roku. Tym razem korzystamy z niego 
w zmienionej wersji. Mój Prąd ma zachęcić 
gospodarstwa domowe do produkcji energii 
elektrycznej przy użyciu fotowoltaiki. Cieszy  
się dużym zainteresowaniem. Do tej pory 
wypłacono ponad 400 tys. dofinansowań.

Własna energia

Program jest przeznaczony dla każdego, kto 
chce wytwarzać energię elektryczną na wła-
sne potrzeby za pomocą instalacji fotowol-
taicznej. Wniosek o dofinansowanie składa 
właściciel domu (osoba fizyczna). Warunkiem 
jest zawarcie z zakładem energetycz-
nym umowy, która reguluje wprowadzenie 

Energetyczne wsparcie

do sieci nadwyżek wyprodukowanej energii. 
W Programie Mój Prąd 4.0 beneficjentów  
obowiązuje także rozliczenie w systemie  
net-billing. Określa on kwestie związane 
ze sprzedażą energii wytworzonej we  
własnej instalacji oraz zakupem prądu z sieci. 

Krok po kroku

Podstawowa dotacja do instalacji fotowoltaicz-
nej w Programie Mój Prąd 4.0 wynosi 4 tys. zł. 
Jednak, w zależności od wybranych rozwiązań, 
łącznie może ona sięgnąć nieco ponad 20 tys. zł. 
Warto pamiętać, że dofinansowaniu podlegają 
tylko nowe instalacje. Wsparcie nie obejmuje 
działań, które polegają na zwiększeniu mocy 
tych już istniejących.



Program Mój Prąd 4.0

Dofinansowanie można  
przeznaczyć na: 

 � założenie nowej instalacji fotowoltaicznej
 � zakup magazynów energii i ciepła
 � zakup systemów zarządzania energią

Kto może skorzystać?

 � każde gospodarstwo domowe, które 
wytwarza prąd na własne potrzeby

Ile pieniędzy można otrzymać? 

 � od 4 tys. do 20 tys. zł

Jakie są warunki?

 � zawarcie umowy kompleksowej 
na wprowadzenie do sieci energii 
wyprodukowanej we własnej instalacji

 � rozliczanie się w nowym 
systemie net-billing

Jak złożyć wniosek? 

 � wyłącznie elektronicznie na stronie  
gwd.nfosigw.gov.pl

Do kiedy? 

 � do 22 grudnia 2022 r.  
(lub do wyczerpania alokacji)

Osoby, które już skorzystały z programu, mogą 
natomiast złożyć wniosek o dotację na nowe ele-
menty instalacji fotowoltaicznej: magazyny ciepła 
i energii oraz systemy zarządzania energią.

Więcej informacji o programie i wymaganiach 
konkursu znajdziecie na stronie mojprad.gov.pl. 

Program Mój Prąd na lata 2021–2023 
w edycji 3.0 i 4.0 finansowany jest 
z Programu Infrastruktura i Środowisko 
w ramach reakcji UE na pandemię COVID‑19.  
Na obie edycje zarezerwowano łącznie 
blisko 855 mln zł z pieniędzy unijnych.

Co to są ogniwa fotowoltaiczne?

Inaczej nazywane są także ogniwami  
słonecznymi lub fotoogniwami.  

Zamieniają energię promieniowania  
słonecznego (światło) w energię elektryczną. 

Nowy system rozliczeń net‑billing

To wprowadzony od kwietnia 2022 roku 
nowy system rozliczeń dla wszystkich, którzy 

produkują prąd w domowych instalacjach 
fotowoltaicznych. Reguluje on cenę sprzedaży 

nadwyżek energii wyprodukowanej  
we własnej instalacji. Co istotne – zakup prądu 
z sieci odbywa się po cenach obowiązujących 

innych użytkowników. 
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