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POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

Dostali państwo wespół z Politechni-
ką Świętokrzyską nagrodę za Polski Pro-
dukt Przyszłości. Proszę opowiedzieć o tym
rozwiązaniu.

– Nasz energooszczędny silnik jest
nowym pomysłem na zastosowanie w ob-
szarach, w których do tej pory nie wystę-
pował. Nowym miejscem zastosowań są
strefy wybuchu jak również miejsca o du-
żej zawartości olejów i pyłów. Poza znacz-
nym zmniejszeniem zużycia energii, nie-
wątpliwymi korzyściami wynikającymi
z tego rozwiązania jest zminimalizowanie
ilości wykorzystywanych materiałów do pro-
dukcji silnika oraz duże możliwości regu-
lacji prędkości obrotowej i bezpieczne na-
pięcie pracy. Podczas trwających prac nad
wdrożeniem tych napędów do zastosowań
w przemyśle, została zmieniona dopusz-
czalna temperatura pracy silnika i pojawił
się nowy obszar zastosowań w wentylato-
rach do extruderów.

To zupełne novum na rynku czy zmo-
dyfikowana wersja tego, co już było?

– Na pewno ogromną innowacyjnością
w tym projekcie jest rozwiązanie opaten-
towane i wprowadzane przez współpracu-
jącego z nami prof. Zbigniewa Gorycę,
związane ze sterowaniem tym silnikiem.

Dzięki naszej współpracy z Politechniką
Świętokrzyską powstawały kolejne mode-
le tego sprzętu, przydatne w różnych wa-
runkach. Obecnie jesteśmy na etapie prze-
chodzenia od etapu koncepcji i staramy się
wdrożyć to do produkcji.

Biznes w Polsce podobno się boi na-
ukowców, te dwa środowiska odnoszą się
do siebie podejrzliwie, a to błąd. Na-
ukowcy powinni za nasze podatki praco-
wać nad tworzeniem coraz to lepszych roz-
wiązań, wykorzystywanych przez prywat-
ne firmy. Pan też tak to widzi?

– Problem współpracy pomiędzy tymi
środowiskami narasta już od dłuższego cza-
su.  Myślę, że to wynika z degradacji spo-
łeczeństwa średniej i niższej klasy oraz ob-
niżenia statutu elity naukowej. Poprzez
wpływ różnych kultur społeczeństwo sta-
ło się bardzo roszczeniowe. Z tego powo-
du mamy kłopot z pracownikami, którzy nie
chcą się angażować i trudno ich zmobili-
zować. Taki sam problem napotykamy
w pracy z naukowcami. Mam na myśli tych,
którzy potrafią coś pożytecznego stworzyć,
ale poprzez nastawienie na komercję i zysk,
sprzedają swoje rozwiązania gdzieś dalej,
do zachodnich korporacji. Nasze polskie fir-
my zwykle nie są w stanie wyłożyć tak wiel-

kich środków czy uruchomić tak dużych li-
nii produkcyjnych, odpowiednich do tych
idei. Jednak na dłuższą metę dla rozwoju
nauki i technologii ukierunkowanie się tyl-
ko na granty jest strzałem we własne kola-
no. Wielu naukowców patrzy niestety na rze-
czywistość przez pryzmat pieniądza, tylko
nieliczni są pasjonatami. Ta część, bardzo
zaangażowana i ambitna, chce tworzyć
nowe przyszłościowe rozwiązania, odkła-
dając sprawy materialne na drugi tor. Pro-
szę mnie jednak dobrze zrozumieć, nie mam
nic przeciwko, jeśli ktoś chce za swoją pra-
cę otrzymać przyzwoite wynagrodzenie,
ważne jednak żeby to nie było na pierwszym
miejscu. W przypadku współpracy z pra-
cownikami Politechniki Świętokrzyskiej
wiemy, że tak nie jest, gdyż mają podobnie
spojrzenie na te kwestie.

W jakim stopniu jest to produkt pol-
ski?

– W 100 procentach. Nie ma elemen-
tów, które zostały wykonane gdzieś na ze-
wnątrz. Pojedyncze komponenty takie jak
podzespoły elektroniczne czy magnesy
neodymowe pochodzą z Dalekiego Wscho-
du, ale całość produkcji – mechanika, elek-
tronika i montaż – jest robiona u nas. Praw-
dopodobnie uzyskalibyśmy lepsze warun-
ki, niższą cenę, przenosząc do tych krajów
całą produkcję, jednak bardzo zależy nam
na odbudowaniu i wzmacnianiu naszego
polskiego przemysłu mechanicznego i elek-
tronicznego. Chcemy, aby nasz produkt po-
wstawał w Polsce i dzięki temu rozwijał na-
szą gospodarkę. Czy uda nam się sprze-
dawać go na rynki zewnętrzne? Tego jesz-
cze nie umiem powiedzieć, ale są na to duże
szanse. Przekazaliśmy już na próbę nasz
prototypowy silnik do kilku firm europej-
skich, w efekcie czego trwają obecnie roz-
mowy techniczno-cenowe dotyczące dalszej
współpracy. Nie wiemy jednak, czy tego-
roczne rozmowy zakończą się podpisywa-
niem kontraktów. Trudno jest tu wróżyć,
czas pokaże.

Pragnę zauważyć, że już nasz po-
przedni produkt, regulator mocy biernej
LRM001, miał bardzo dobre wejście na ry-
nek. On również od fazy pomysłu do pro-
dukcji i montażu w 100 procentach wyko-
nywany jest w Polsce, dzięki czemu umoc-
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