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młodzi wynalazcy z częstochowy

Jest nadzieja, bo ciągle są mło- 
dzi zdolni ludzie, z pasją pod-
chodzący do rozwiązywania 

przeróżnych problemów tech-
nicznych. Potrafią z cierpliwością 
wynalazcy badacza dążyć do rea-
lizacji swoich ciekawych pomy-
słów i w komunikatywny, wręcz 
zaraźliwy, sposób opowiadać 
o swoich dokonaniach. Piszę tu nie 
o studentach, ale o uczniach naj-
większej częstochowskiej szkoły 
średniej – Technikum nr 5, znanym 
jako Techniczne Zakłady Naukowe 
im. gen. W. Sikorskiego.

Centrum Innowacji WKTiR w Ka- 
towicach, pod honorowym patro- 
natem Śląskiego Kuratora Oświa-
ty, zorganizowało jak co roku 
konkurs „Młody Lider Innowacji 
Województwa Śląskiego”, którego 
finał odbył się 27 marca 2013 r.
w siedzibie Zespołu Szkół nr 6 
im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Jastrzębiu-Zdroju. W składzie 
jury konkursu znaleźli się eksperci 
z Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
oraz z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Prace były pre-
zentowane w pięciu kategoriach: 

wynalazca, dydaktyk, konstruk-
tor-elektronik, programista i eko-
log. Uczniowie z częstochowskiej 
szkoły prezentowali swoje prace 
w 2 kategoriach: programista 
i wynalazca. Po kilku godzinach 
prezentacji prac konkursowych 
i obradach jury wyłoniono naj-
lepsze prace i przyznano kolej-
ne miejsca. Natomiast uroczyste 
wręczenie dyplomów i tytułów 
„Młodego Lidera Innowacji Woje-
wództwa Śląskiego” odbyło się 
23 kwietnia 2013 r. Uczniowie  
z częstochowskiego TZN-u zapre-
zentowali przed komisjami kon-
kursowymi swoje opracowania 
o charakterze wynalazczym 
i innowacyjnym. W kategoriach, 
w których brali udział, zdobyli naj-
wyższe miejsca, osiągając statut 
laureatów konkursu i zdobywając 
tytuł „Młodego Lidera Innowacji 
Województwa Śląskiego”:

• w kategorii WYNALAZCA – 
Przemysław Wolnicki za pracę 
„Wspomagacz uścisku” zdobył 
pierwsze miejsce;

• w kategorii WYNALAZCA – 
Dawid Sobieraj za pracę „RPI Urzą-
dzenie filtrujące sieć komputero-
wą” zdobył drugie miejsce;

• w kategorii PROGRAMISTA –  
Arkadiusz Kożuch za pracę „In Ca-
se Of Emergency ICE. Aplikacja na 
system Android” zdobył pierwsze 
miejsce.

Natomiast czwarta praca ucz- 
niów TZN-u z kierunków lotni-
czych, których reprezentował 3-oso- 
bowy zespół w składzie: Daniel 
Kwasek, Tomasz Wójcik i Łukasz 
Grajcar – „Bezzałogowy statek 
latający – BZYK” – otrzymała od 
komisji konkursowej najwyższe 
wyróżnienie GRAND PRIX Konkur-
su, które znalazło się ponad pię-
cioma konkursowymi kategoriami. 
O BZYK-u, który wzbudził taki 
zachwyt jury, już kiedyś pisałem 
(„Niedziela” nr 15/2012, s. 50). 
Inną pracą, która zaintrygowała 
i wyraźnie poruszyła pracowników 
naukowych uczelni zasiadających 
w jury, był wspomagacz uścisku. 
Ta ciekawie prezentująca się kon-
strukcja, nie tylko wzmacniająca 
uścisk dłoni, jest zbudowana z kil-
kudziesięciu części mechanicznych 
i elektronicznych oraz jest dopaso-
wana do kształtu i wielkości dłoni. 
Reaguje automatycznie na ruchy 
palców, zwiększając ich siłę nacis- 
ku bądź zwalniając uścisk, a przy 
okazji wspiera ruchy nadgarstka. 
Uporanie się przez pomysłodaw-
cę i wykonawcę tego urządze-
nia z wielką ilością problemów, 
wzbudziło prawdziwe uznanie 
i szacunek oceniających je pra-
cowników naukowych śląskich 
uczelni. Gratuluję uczniom oraz 
ich nauczycielom takich osiągnięć 
i życzę dalszych sukcesów.  q

Witold iWańczak

Wynalazcy i programiści z technikum
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Na zdjęciu od lewej: Łukasz Grajcar, Daniel Kwasek, Tomasz Wójcik prezentują BZYK-a Prezentacja wspomagacza uścisku

ZD
ję

cI
A

: P
RZ

Em
ys

łA
W

 B
łA

sZ
cZ

yk
 


