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Szanowni 
Państwo!

MONIKA GRĄŻKA

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

Przełom roku to idealny moment na pod-
sumowania i plany. W tym numerze 
przedstawiamy te w obszarze Funduszy 

Europejskich. Po pierwsze mówimy, dlaczego 
tak ważne jest upraszczanie publicznego prze-
kazu. Zachęcam do lektury relacji z Trzeciego 
Forum Prostego Języka i wywiadu otwierają-
cego biuletyn. Jak mówi nasza rozmówczyni, 
dr hab. Karolina Ruta-Korytowska, prosty język 
powoduje, że od razu wiemy, co nadawca chce 
nam powiedzieć. 

Nie tylko język się zmienia. Podczas pandemii 
jeszcze mocniej zauważamy cyfrową rewolucję. 
W tym numerze znajdą Państwo efekty działań 
z zakresu bezpieczeństwa w sieci, które otrzy-
mały wsparcie Funduszy Europejskich. Mowa 
o systemach CryptOne i Cyberstudio oraz 
Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej. 
Piszemy również o digitalizacji zasobów kultury.

A co z przyszłością? Warto pomyśleć, jak zapo-
biegać zmianom klimatu i troszczyć się o zdro-
wie. W biuletynie przedstawiamy działania, które 
prowadzą do neutralności klimatycznej. A także 
informacje o pakiecie ratunkowym REACT-EU 
przeciwdziałającym skutkom pandemii COVID-19.

W Nowym Roku życzymy Państwu pomyśl-
ności i optymizmu na każdy dzień. I rado-
ści z codziennego korzystania ze zmian, które 
wokół nas wprowadzają Fundusze Europejskie.
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DR HAB. KAROLINA RUTA-KORYTOWSKA  
wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. Jest językoznawcą i trenerem prostego 
języka. Z pasją uczy Głuchych języka polskiego. Jest 
autorem wielu publikacji naukowych z tej tematyki. 
Opiekuje się Kołem Miłośników Języka Papillon.  

Fot. Adrian Wykrota
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Pani Profesor, czym według Pani jest prosty 
język? 

KR‑K: To taki styl, który trafia od razu 
do odbiorcy. Jest jasny w odbiorze, bo zawiera 
język, którym czytelnik posługuje się na co dzień. 
Przyjemnie się na niego patrzy, ponieważ jest 
dobrze zorganizowany od strony kompozycyjnej. 
Nie musimy szukać informacji ukrytej pomiędzy 
długimi, wielokrotnie złożonymi zdaniami. Od razu 
wiemy, co nadawca chce nam powiedzieć. 

Czy prosty język jest potrzebny każdemu?

KR‑K: Jak najbardziej. Mimo tego, że swoje 
zawodowe życie poświęcam językowi pol-
skiemu, widzę trudności w komunikacji. Myślę, 
że każdy z nas odczuwa niechęć, gdy ma prze-
czytać decyzję administracyjną, umowę ubezpie-
czeniową czy instrukcję obsługi sprzętu. Ale jest 
kilka grup odbiorców, dla których taka komu-
nikacja jest niedostępna. Są to osoby Głuche, 
cudzoziemcy i coraz częściej osoby starsze. 
Szczególne potrzeby komunikacyjne mają też 

Patrycja Żurek

Prosty język staje się coraz bardziej popularny, ale to nie jest nowy trend. Światowi 
eksperci już od dawna zachęcają, aby upraszczać język w sferze publicznej. Coraz 
więcej instytucji i firm dzieli się swoimi dobrymi praktykami. O tym, dlaczego warto 
pisać prosto rozmawiam z językoznawcą – dr hab. Karoliną Rutą-Korytowską.

osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tych 
grup jest naprawdę dużo. One również powinny 
mieć pełen dostęp do komunikacji urzędowej. 
Wszyscy musimy płacić podatki, chcemy wyro-
bić dowód, czy zdać egzamin na prawo jazdy. 
Kiedy patrzę, jak wyglądają teksty urzędowe, 
podejrzewam, że wielu z nas ma problem, żeby 
je zrozumieć.

Skoro prosty język jest potrzebny, to jakie są 
bariery, żeby go wprowadzić?

KR‑K: Pamiętajmy, że polski język urzędowy 
tworzył się sztucznie. Próbowaliśmy dostosować 
i tłumaczyć języki naszych zaborców. W ten spo-
sób powstał taki „potworek”. Dodatkowo, kie-
dyś urzędy bardzo dbały, żeby być niedostępne. 
Nie stosowały one języka, który sprzyjał obywa-
telowi. Doszliśmy do miejsca, w którym jesteśmy 
dzisiaj. W pracy nad upraszczaniem komunika-
cji w administracji najczęściej spotykamy opór 
mentalny. Urzędnicy boją się, że stracą wizeru-
nek. Niekiedy wzbraniają się, żeby wprowadzić 
zasady prostego języka, bo nie są przyzwycza-
jeni, by pisać wprost. Mają barierę, żeby mówić 
„na ty”. Nawet jeśli oni zaakceptują zmiany, 
to opór widać wyżej, w kadrze zarządzającej. 

Co sądzą o tym językoznawcy?

KR‑K: Staramy się to zmienić! Od dekady 
mówimy w Polsce o tym, że prosty język 
jest potrzebny. W innych krajach dzieje się to 
od ponad 50 lat. Przez długi czas radziliśmy: „Pisz 
językiem naukowym i specjalistycznym, żeby 

Prosty język od razu  
trafia do odbiorcy.

 Trening czyni MISTRZA
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pokazać, jaką masz rangę”. Natomiast zmiany 
w świecie powodują, że też musimy zmienić 
swoje myślenie. Dzisiaj radzimy: „Zostaw to! 
Mów tak prosto, jak to tylko możliwe. Nie stra-
cisz w oczach obywatela, a co więcej – zyskasz.” 
Jak każda zmiana, tak i ta budzi opór, bo jest 
to coś nowego. Niektórzy myślą, że skoro do tej 
pory sobie jakoś radziliśmy, to zostawmy to tak, 
jak jest. Ale komunikacja nie powinna być tylko 
„jakaś”, ona ma być skuteczna.

Co może przekonać tych nieprzekonanych?

KR‑K: Popatrzmy na komunikację z perspek-
tywy ekonomii. Zarówno od strony odbiorcy, jak 
i nadawcy. Na co dzień dociera do nas bardzo wiele 
informacji, część z nich jest bezużyteczna. Prosty 
tekst powoduje, że odbiorca szybko zaczyna dzia-
łać. Nie ma wątpliwości i nie dopytuje, bo wie, 
co ma zrobić. Bank Światowy przeprowadził eks-
peryment, w którym udowodnił,że pisma pisane 
prostym językiem przynoszą korzyści finansowe. 
Uproszczenie nakazów zapłaty zaległego podatku 
spowodowało, że więcej osób je uregulowało. Inny 
wymiar ekonomiczności dotyczy długości tekstów, 
ponieważ prosty język jest zwięzły. Krócej piszemy, 
mniej papieru marnujemy.

Czy możemy powiedzieć, że prosty język 
to oszczędność miejsca na stronie i czasu 
czytelnika? 

KR‑K: Zwykle teksty urzędowe są zbyt długie. 
Nie musimy powtarzać tych samych informa-
cji. Wystarczy powiedzieć raz, ale wprost. Często 
zdarza się, że „odchudzamy” pisma w ilości słów. 
Jest to spowodowane cechami języka urzędo-
wego. Mam na myśli rozbudowane zdania, prze-
pełnione przepisami prawnymi. Pojawia się też 
pustosłowie czyli: „niniejszym zawiadamiam, że”; 
„oświadczam”; „informuję”. To są wyrazy, które 
nie wnoszą nic do treści. Można je usunąć bez 
straty merytorycznej pisma. 

Czy teksty po uproszczeniu są zawsze 
krótsze?

KR‑K: Musimy pamiętać, że upraszczanie to nie 
jest skracanie. Czasami wydłużamy teksty tylko 
po to, żeby być bardziej precyzyjni. Np. we wnio-
sku o dowód osobisty jest ramka z podpisem 
„fotografia”. Problem pojawia się, gdy rodzice lub 
opiekunowie wypełniają formularz dla swoich 
dzieci. Często wklejają tam swoje zdjęcie. Zmiana 
komunikatu na: „fotografia osoby, której dotyczy 
wniosek” daje jasną informację: „wklej tu zdjęcie 
swojego dziecka”.

Na koniec chciałabym prosić o wska‑
zówkę. W Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej promujemy ideę upraszczania 
języka Funduszy Europejskich. Stworzyliśmy 
sieć liderów prostego języka. Szkolimy się 
i upowszechniamy wiedzę o zasadach prostej 
komunikacji. Co jeszcze możemy zrobić? 

KR‑K: Moja zasada to „trening czyni mistrza”. 
Potrzeba dużo warsztatów i pracy zespołowej. 
Tworzenie tekstów w prostym języku nie jest 
intuicyjne i autorskie. Nie zawsze językoznawca 
ma kompetencje, żeby tekst zmieniać i nie naru-
szyć przy okazji wartości merytorycznej. Za każ-
dym razem potrzebujemy „burzy mózgów”. 
Z Funduszami Europejskimi jest o tyle trudniej, 
że jest tam sporo słownictwa zapożyczonego 
z innych języków: „beneficjent”; „instytucja zarzą-
dzająca”; „programy operacyjne”. Jest jeszcze dużo 
do zrobienia. Podejrzewam, że upłynie trochę 
czasu, zanim prosty język stanie się powszechny. 
Będzie to tak normalne, że nie będziemy roz-
mawiały o „rewolucji”, jaką przeprowadzamy 
na języku urzędowym. 

Zmiany w świecie  
powodują, że też  

musimy zmienić swoje 
myślenie.
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Anna Raducha‑Romanowicz

„Krótki film o miłości”, „Nic śmiesznego”, 
czy „Przygody Baltazara Gąbki” to tytuły, 
których nie trzeba nikomu przedstawiać. 
Znają je wszyscy miłośnicy polskiego kina. 
Nieśmiertelne cytaty i sceny, które przy-
wołujemy z pamięci niczym obrazy. Przy 
tym dużo śmiechu, a czasem niekrytego 
wzruszenia i głębszej refleksji.

Filmy były do tej pory utrwalone w formie ana-
logowej, czyli zapisane na taśmach światłoczu-
łych. To skazywało je na zniszczenie i zapomnienie. 
Fundusze Europejskie wsparły działania, aby ocalić 
nagrania. Teraz dziedzictwo polskiej kinematografii 
będzie dostępne dla przyszłych pokoleń i zapewni 
jej dziełom nieśmiertelność. Polski Instytutu Sztuki 
Filmowej (PISF) wykonał rekonstrukcję cyfrową 
i digitalizację filmów z własnych zbiorów. 

Digitalizacja filmów wymaga specjalistycznego sprzętu / fot. PISF

Klasyka filmu  
w cyfrowym świecie
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Jest z czego wybierać!

 � 160 filmów fabularnych
 � 71 filmów dokumentalnych
 � 474 filmów animowanych  

(w tym 10 pełnometrażowych) 
 � 3108 wydań Polskiej Kroniki Filmowej

Zapytacie dlaczego?

Odpowiedź jest prosta. Z upływem czasu taśma 
filmowa starzeje się i płowieje. A jeśli jest źle 
przechowywana, grożą jej dodatkowe uszkodze-
nia. Zapis cyfrowy chroni filmy przed czynnikami 
zewnętrznymi. Dzięki niemu udaje się zachować 
dziedzictwo kulturowe dla obecnych i przyszłych 
pokoleń. Digitalizacja pomaga także promować 
rodzime kino na całym świecie. Zapewnia łatwy 
dostęp do odnowionych materiałów wszystkim 
zainteresowanym polską sztuką filmową. 

– Aby zrealizować rekonstrukcję filmów, musieli-
śmy po pierwsze sprawdzić ich jakość, skanować 
i stabilizować obraz. Następnie usuwaliśmy zanie-
czyszczenia i zniekształcenia oraz poprawialiśmy 
kolorystykę. Dopiero potem zajęliśmy się digi-
talizacją materiałów. Dzięki temu powstał zbiór 
o wysokiej jakości obrazu w formacie cyfrowym. 
Udostępniliśmy go w internecie wszystkim zain-
teresowanym. Przechowujemy materiały w utwo-
rzonym specjalnie na te potrzeby, Centrum 

Dystrybucji – wyjaśnia Radosław Śmigulski, 
dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Warto zobaczyć

Instytut wybrał filmy o wysokiej wartości arty-
stycznej oraz dużym znaczeniu dla kultury 
narodowej. Te, które ogląda się z chęcią i z przy-
jemnością do nich powraca. Oczywiście były 
to tylko te materiały, których techniczny stan 
wyjściowy na to pozwalał.

Zapis cyfrowy chroni 
filmy przed czynnikami 
zewnętrznymi / fot. PISF

HORYZONTY  /  eFEkty 8



Polski Instytut Sztuki Filmowej 
otrzymał dofinansowanie unijne o war‑
tości ponad 78,3 mln złotych z Programu 
Polska Cyfrowa. Dzięki niemu zrealizował 
projekt „Cyfrowa rekonstrukcja i digi‑
talizacja polskich filmów fabularnych, 
dokumentalnych i animowanych (...)”. 
Jego partnerami byli m.in. Wytwórnia 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
oraz Studio Filmów Rysunkowych 
w Bielsku‑Białej.

W cyfrowych zbiorach Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej znajdziemy:

 � klasykę fabularną wybitnych twórców 
polskiego kina – W.J. Hasa, Andrzeja 
Munka, Krzysztofa Zanussiego i wielu 
innych 

 � filmy obecne w świadomości popkul-
turowej, m.in. w reżyserii Stanisława 
Barei, Marka Koterskiego, czy Juliusza 
Machulskiego

 � filmy polskiej szkoły dokumentalnej 
 � filmy animowane o wysokiej wartości 

artystycznej oraz seriale animowane 
dla dzieci

 � zdigitalizowane wydania Polskiej 
Kroniki Filmowej z lat 1945–1994

Nowoczesne Centrum Dystrybucji

Odnowione zasoby muszą być przechowy-
wane w bezpieczny sposób. Z pomocą przy-
szedł partner projektu, Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych. Przeznaczyła 
jeden ze swoich budynków na Centrum 
Dystrybucji. Wymagał on gruntownego remontu. 
Wytwórnia wymieniła m.in. okna i grzejniki oraz 
ociepliła budynek. Centrum zyskało także specja-
listyczny sprzęt i oprogramowanie.

Dostęp dla każdego

To jednak nie wszystko. Powstała także plat-
forma streamingowa 35mm.online. Działa 
podobnie jak inne popularne serwisy. Można 
tu znaleźć i obejrzeć online odnowione cyfrowo 
filmy, np. „Kierunek – Nowa Huta!” w reż. 
Andrzeja Munka, czy „Bilans kwartalny” 
Krzysztofa Zanussiego. Nie zabrakło także popu-
larnych tytułów rozrywkowych, jak „Kiler”, czy 
„Kiler-ów 2-óch”. Na platformie znajdziemy 
wszystkie zrekonstruowane filmy. Skorzysta 
z niej każdy, kto lubi dobre, polskie kino. Co wię-
cej, filmy i inne utwory można obejrzeć zarówno 
w przeglądarce internetowej, jak i na tablecie, czy 
komórce. Wkrótce także na Smart TV.

– Przygotowaliśmy platformę zgodnie z najnow-
szymi standardami projektowymi stron inter-
netowych. Jest też dostępna w formie aplikacji 
mobilnej w systemach Android, a wkrótce w IOS 
i na Smart TV. Prezentowane materiały spełniają 
wymogi WCAG 2.0. Posiadają audiodeskrypcje 
dla osób niewidomych i transkrypcje, czyli napisy, 
w wersji polskiej i angielskiej. Użytkownicy mogą 
też skorzystać z kompleksowych opisów fil-
mów. Platforma jest dostępna w polskiej i angiel-
skiej wersji językowej – przekonuje Radosław 
Śmigulski.

Digitalizacja zapewnia łatwiejszy dostęp do 
materiałów / fot. PISF
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Piotr Sawczuk

Stare książki, czasopisma i rękopisy.  
Ale również rysunki, grafiki i fotografie. 
To wszystko można znaleźć w zasobach 
cyfrowej biblioteki m.in. dzięki projek-
tom dofinansowanym z Programu Polska 
Cyfrowa. Siądźcie więc wygodnie przed 
komputerem i korzystajcie. 

Pod adresem polona.pl jest dziś ponad 3,5 mln 
materiałów. Humaniści znajdą tu rękopisy i staro-
druki – „Bogurodzicę”, „Kazania świętokrzyskie”, 
czy „Kronikę Galla Anonima”. Na medyków cze-
kają ryciny w atlasie anatomii Thomasa Bartholina. 
A fani muzyki sięgną po rękopisy Fryderyka 
Chopina czy Henryka Mikołaja Góreckiego. 

Zbiory Polony są nie tylko dla naukowców. Obok 
poważnych wydawnictw i źródeł historycznych, 
głodni wiedzy znajdą tam także inne publikacje:

 � romanse i kryminały
 � książki dla dzieci
 � poradniki
 � książki kucharskie

Najwyższa jakość

Polona to obecnie największa biblioteka cyfrowa 
w Polsce. Jest także jedną z najnowocześniej-
szych w Europie. Prezentowane tu zbiory to kopie 
fizycznych egzemplarzy. A nawet więcej! Wysoka 
jakość digitalizacji sprawia, że można oglądać 
nawet najmniejsze detale w dużym powiększeniu. 

fot. bn.org.pl / polona.pl

Tu się czyta!
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Polona z perspektywy  
wymagającego odbiorcy

Łukasz Kozak,  
autor książki „Upiór. Historia naturalna”

Jestem jednym z współtwórców, ale także 
użytkowników strony polona.pl. Podczas 
pracy nad książką dotarłem w tym ser-
wisie do ogromnych zasobów informa-
cji. Kiedyś zajęłoby mi to kilka lat, o ile 
w ogóle byłoby możliwe. Dzięki dostę-
powi do prasy, starodruków czy rękopi-
sów napisałem książkę o zapomnianych 
wierzeniach ludowych. Znalazłem źró-
dła, które pozwoliły mi spojrzeć na pewne 
historyczne i kulturowe fenomeny z nowej 
perspektywy. Najbardziej zaskakującym 
materiałem, na jaki trafiłem, były informa-
cje z prac etnograficznych i codziennych 
gazet. Według nich, podkrakowski lud 
uznawał, że Mickiewicz wychodzi nocami 
ze swojego grobu na Wawelu, czy spro-
wadza na Małopolskę ulewne deszcze. 
Te z pozoru kuriozalne informacje pozwo-
liły mi na naukową analizę. Badałem, 
w jaki sposób powstają ludowe wierzenia 
i jak chłopi postrzegają „kulturę wysoką”. 
Jestem przekonany, że Polona jest w sta-
nie dostarczyć setek, jeśli nie tysięcy 
podobnych materiałów. Dzięki nim mogą 
powstać następne interesujące prace. 

Siedem projektów Biblioteki Narodowej 
otrzymało dofinansowanie unijne 
z Programu Polska Cyfrowa:

 � „Patrimonium – digitalizacja i udostęp‑
nienie polskiego dziedzictwa narodo‑
wego ze zbiorów Biblioteki Narodowej 
oraz Biblioteki Jagiellońskiej” – ponad 
69 mln zł

 � „Patrimonium – zabytki piśmiennic‑
twa” – blisko 28,5 mln zł

 � „mPOLONA” – ponad 1,2 mln zł
 � „Polona dla naukowców” – ponad 

4 mln zł
 � „e‑usługa OMNIS” – blisko 28 mln zł
 � „Polona dla bibliotek 2.0” – ponad 

4 mln zł
 � „mLUMEN” – ponad 1,6 mln zł.

– Polona jest źródłem wiedzy dla każdego. Jest 
to nie tylko skarbiec Biblioteki Narodowej. Także 
wielu innych instytucji, które nieodpłatnie archi-
wizują i udostępniają w niej czytelnikom swoje 
zbiory – mówi Martyna Marcinkowska, kierownik 
Zakładu Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej 
w Warszawie. 

Bliżej czytelników

Polona ciągle się rozwija. Obecnie trwają prace 
nad pięcioma projektami realizowanymi przy 
wsparciu pieniędzy z Programu Polska Cyfrowa. 
Dzięki tym działaniom już niedługo powstanie 
aplikacja na urządzenia mobilne. Będzie można 
także korzystać z chmury i tam przechowywać 
interesujące nas pliki albo wygenerować PDF 
ze skanem wskazanego utworu. Naukowcy będą 
tworzyli teksty w specjalnie przygotowanym 
edytorze. Skorzystają także z internetowej plat-
formy do komunikacji, która ułatwi im wymianę 
spostrzeżeń i wyników badań. 
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Anna Raducha‑Romanowicz

Kilkuletnia dziewczynka wjeżdża na rowe-
rze wprost pod koła samochodu. Pisk opon 
i zszokowana twarz jej dorosłego opiekuna. 
To na szczęście tylko kadry jednego z dwóch 
spotów kampanii społecznej pt. „Czy to Cię 
tłumaczy?”. Dzięki tym filmom przypomnie-
liśmy sobie, jak ważne dla naszego życia 
i zdrowia są rozwaga i ostrożność na drodze. 

Co roku w naszym kraju ofiarami wypadków dro-
gowych zostaje ok. 30–40 tysięcy osób. Wśród 
nich jest liczna grupa pieszych. Według Komendy 
Głównej Policji w 2020 roku stanowili oni ponad 
18% wszystkich poszkodowanych. W zderzeniu 
z samochodem są wyjątkowo narażeni na urazy, 
dlatego bardzo ważna jest poprawa ich bezpie-
czeństwa. Ochronę pieszych mają zwiększyć 
zmiany w przepisach ruchu drogowego, które 
obowiązują od 1 czerwca 2021 roku. Zgodnie 
z nimi kierowca musi m.in. przepuścić osoby, które 
wchodzą na przejście. Powinien również jechać 
maksymalnie 50 km/h w obszarze zabudowanym 
– przez całą dobę.

Bezpieczny powrót do domu
Dotrzeć do wszystkich 

Nowe prawo ma poprawić nasze bezpieczeństwo. 
Ale stanie się tak tylko wtedy, gdy będziemy 
go przestrzegać. Ważna jest więc edukacja 
oraz promocja prawidłowych postaw i zacho-
wań uczestników ruchu drogowego. Dlatego 
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego (SKRBRD) stworzył kampanię spo-
łeczną pt. „Czy to Cię tłumaczy?”. Od 1 czerwca 
do 30 listopada 2021 w telewizji i radiu pojawiały 
się spoty skierowane do kierowców i pieszych. 
Pokazywały konsekwencje złych i niebezpiecz-
nych zachowań na drodze. Wywoływały refleksje 
i poruszały naszą wyobraźnię. 

Dramatyczne sytuacje

Dziecko wjeżdża rowerem na pasy – prosto pod roz-
pędzony samochód. Tuż potem widzimy kobietę 
w słuchawkach. Wchodzi na przejście dla pieszych 
na czerwonym świetle. Powoduje tym wypadek. 
To wydarzenia ze spotu skierowanego do pieszych. 
Towarzyszy im poważny głos lektora. „Brak uwagi, 
pośpiech. Czy to cię tłumaczy?” – pyta retorycznie.

HORYZONTY  /  eFEkty 12



Czy jest bezpieczniej?

Zmiana prawa przynosi oczekiwaną poprawę. 
Już w pierwszych miesiącach po wejściu w życie 
nowych przepisów wzrósł poziom bezpieczeń-
stwa na drogach.

Wypadki na przejściach dla pieszych 
od czerwca do września

Rok Zdarzenia Zmarli
Ciężko 
ranni

Lekko 
ranni

2019 1514 57 315 457

2020 1309 36 264 410

2021 1249 38 229 393

Źródło: System Ewidencji Wypadków i Kolizji

– Uczestnicy ruchu drogowego szybko przysto-
sowali się do nowych przepisów. Dzięki kampanii 
„Czy to Cię tłumaczy?”, którą wsparły pienią-
dze z Programu Infrastruktura i Środowisko, 
mogliśmy edukować społeczeństwo o zagroże-
niach w ruchu drogowym. Pokazaliśmy prawi-
dłowe postawy i zachowania. Dziś, dzięki tej akcji, 
obserwujemy ich znacznie więcej. Nie oznacza to, 
że nie będziemy już podejmować dalszych działań. 
Wręcz przeciwnie. Przed nami jeszcze wiele pracy. 
Chcemy systematycznie przekonywać, że o bez-
pieczeństwo na polskich drogach każdy z nas musi 
codziennie dbać – mówi Konrad Romik, dyrek-
tor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego.

Zeskanuj QR kod 
i zobacz spot kampanii 
„Czy to Cię tłumaczy?”

Kampania „Czy to Cię tłumaczy” jest czę‑
ścią projektu pn. „Działania edukacyjne 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa pie‑
szych i ograniczenia nadmiernej prędko‑
ści pojazdów”. Jest on współfinansowany 
przez Unię Europejską z Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Inny film, adresowany jest do kierowców. Pokazuje 
mężczyznę, który – ewidentnie spóźniony – pędzi 
samochodem. „Każdy myśli, że jemu wypadek się 
nie przydarzy” – komentuje lektor. W kolejnych 
ujęciach jesteśmy świadkami, jak auto bohatera 
wjeżdża w pieszą, która silnie uderza o maskę. 

Dla niektórych kampania była kontrowersyjna, 
zbyt drastyczna. Zwracała uwagę na problem, ale 
budziła również emocje. Wskazywała wyraźnie, 
że skutki wypadków mogą dotyczyć wszystkich. 
Uświadamiała, że nasze zachowania na jezdni 
mają realny wpływ na życie i zdrowie. Zarówno 
nasze, jak i innych. 

Kampanii towarzyszyły także inne działania infor-
macyjne i promocyjne. M.in. ulotki czy telewi-
zyjne i radiowe audycje na temat bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Kampania była także dostępna 
w mediach społecznościowych.
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Dorota Murzyn, Marta Borowska

Dlaczego coraz chętniej wybieramy podróże koleją? Bo są komfortowe, szybkie i bezpieczne. 
A przy tym to jeden z bardziej ekologicznych rodzajów transportu. Teraz bez problemów 
dotrzemy pociągiem w kolejne, jeszcze do niedawna trudniej dostępne zakątki Podlasia. 
Wszystko dzięki Funduszom Europejskim z Programu Polska Wschodnia.

mogą korzystać z 11 przebudowanych stacji i przy-
stanków. Są nowe wiaty, wygodne ławki i jasne 
oświetlenie. Co więcej, wszystkie perony są wyż-
sze. Oznacza to, że do pociągów łatwiej i bezpiecz-
niej można wsiąść, a także z nich wysiąść. Pojawiły 
się także udogodnienia dla osób z trudnościami 
w poruszaniu się tj. pochylnie i ścieżki naprowa-
dzające. W Czeremsze jest też zmodernizowany 
dworzec. Już od blisko dwóch lat pasażerowie 
korzystają z nowoczesnego, ekologicznego i pozba-
wionego barier architektonicznych budynku.

Mamy nowe przystanki

Na zwiększony komfort podróży mogą 
liczyć także pasażerowie linii nr 32. Fundusze 
Europejskie pomogły odnowić tu 6 stacji 
i przystanków. Pojawiły się także trzy nowe: 
Orzechowice, Hryniewicze i Białystok Nowe 
Miasto. Dzięki nim można dojechać w miej-
sca, które dotąd były niedostępne na trasie. 
Na nowych peronach znalazły się wygodne ławki, 
energooszczędne oświetlenie LED oraz wiaty. 

Na trasach pojawiły się m.in. nowe tory,  
przejazdy kolejowe i przebudowane dworce.  
Ale po kolei! 

Szybciej i bezpieczniej

Linia kolejowa nr 31 z Siedlec do granicy pań-
stwa ma już ponad sto lat. Dziś jest coraz nowo-
cześniejsza i bardziej przyjazna dla pasażerów. 
Zmodernizowany odcinek liczy ponad 65 km. 

Na stacjach jest też dużo wygodniej i ładniej. 
Pomiędzy Siemiatyczami a Hajnówką podróżni 

Na dobrych torach

Nowy dworzec kolejowy w Bielsku 
Podlaskim / fot. PKP S.A.

Zmodernizowane linie to:

 � nr 31 granica województwa 
(Siemiatycze) – Czeremcha – Hajnówka

 � nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk 
Podlaski (Lewki)

 � nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka

Nowy przystanek Mikłasze / fot. T. Łoto-
wski, PKP PLK S.A.
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Jest też bezpieczniej dla osób niewidomych i nie-
dowidzących. Pomagają im ścieżki z wypukłymi 
elementami wzdłuż peronów. 

Na linii nr 32 zmieniła się także infrastruktura 
kolejowa. Bezpieczeństwo poprawiło 25 prze-
budowanych przejazdów kolejowo-drogowych. 
Poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i dro-
gowego podniósł się także dzięki nowo powsta-
łym i wyremontowanym mostom, wiaduktom 
oraz przepustom.

Znów podróżujemy pociągiem

Na odcinku trasy 52, Lewki-Hajnówka, pociągi 
pojawiły się po prawie ćwierćwieczu nieobecności! 
Mieszkańcy i turyści zyskali tym samym łatwiej-
sze połączenie z Hajnówki przez Bielsk Podlaski 
do Białegostoku. Zajmuje ono teraz ok. 80 minut. 
Od czerwca 2021 r. do Hajnówki kursują ponow-
nie pociągi dalekobieżne, dzięki którym można 
dotrzeć do Warszawy i Gdyni.

Na linii 52 pasażerowie mogą korzystać 
z 7 wyremontowanych stacji i przystanków, 
m.in. w Lewkach i Starym Berezowie. A także 
z nowego przystanku w miejscowości Mikłasze. 
Łącznie na tym odcinku jest 27 km wyremonto-
wanych torów. Powstały także mosty, przepusty 
i przejazdy kolejowo-drogowe. 

Wiele korzyści

Nowe odcinki tras kolejowych i przebudowane 
dworce to przede wszystkim wyższa jakość podróży 
w tej części Polski. W Białymstoku i Siemiatyczach 
korzystamy z odnowionych, zabytkowych budyn-
ków. W Bielsku Podlaskim i w Czeremsze powstały 
natomiast nowe obiekty. Przy dworcach poja-
wiły się strefy Park & Ride (ang. parkuj i jedź). 
To zachęta, aby zostawić swoje auto i podróżować 
dalej pociągiem – szybko, bezpiecznie i ekologicznie. 
Modernizacja torów i nowe połączenia to szansa dla 
środowiska. Przewóz towarów koleją oznacza mniej 
ciężarówek na drogach. 

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają 
dostęp do kolei w całym kraju, zarówno w dużych 
miastach, jak i w małych miejscowościach. Na linii 
z Lewek do Hajnówki przywróciliśmy możli-
wość podróży koleją po 25 latach. Dobrze wyko-
rzystaliśmy pieniądze unijnego Programu Polska 
Wschodnia – podsumowuje Ireneusz Merchel, 
prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
otrzymały dofinansowanie z Funduszy 
Europejskich Programu Polska 
Wschodnia na realizację projektów:

 � „Prace na linii kolejowej nr 31 granica 
województwa (Siemiatycze) – 
Czeremcha – Hajnówka” – 171,8 mln zł 

 � „Prace na linii kolejowej nr 32 
na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski 
(Lewki)” – 92,1 mln zł

 � „Prace na linii kolejowej nr 52, 
na odcinku Lewki – Hajnówka” –  
74,7 mln zł

Prace remontowe budynków dworcowych 
na liniach kolejowych nr 31, 32 i 52 
prowadziły PKP S.A.

Tak wyglądają dziś perony w Hajnówce  
/ fot. T. Łotowski, PKP PLK S.A.
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Połączeni 
historią
Piotr Sawczuk

Na mapie dzieli je ponad 150 kilometrów. 
Łączy wspólna historia. Poznać może 
ją każdy, kto zdecyduje się odwiedzić 
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park 
Etnograficzny w Olsztynku oraz Ogród 
Zoologiczny w Kaliningradzie. Partnerskie 
instytucje realizują razem unijny pro-
jekt wsparty z Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Rosja. I szukają 
źródeł swojej historii. 

Na pomysł wspólnych działań wpa-
dły Ewa Wochna z Muzeum w Olsztynku 
i Svetlana Sokolova z Ogrodu Zoologicznego 
w Kaliningradzie. Zależało im, aby turyści przy-
jeżdżali do nich coraz liczniej. Zdecydowały się 
na zmianę swojej oferty. Zarówno w Muzeum, 

jak i Ogrodzie Zoologicznym powstają nowe 
atrakcje, m.in. kolejne budynki albo przestrzeń 
do wypoczynku. 

Pruska historia

Olsztynek i Kaliningrad mają swój wspólny frag-
ment historii. Sięga on początków XX wieku. 
Wtedy to w Królewcu – dzisiejszym Kaliningradzie 
– powstało muzeum architektury wiejskiej. Jego 
siedzibą został Królewiecki Ogród Zoologiczny. 
Miały się tu znaleźć budynki charakterystyczne 
dla każdego regionu Prus Wschodnich. Z czasem 
w muzeum zaczęło brakować miejsca na kolejne 
zabytki wiejskiej architektury. W 1937 roku króle-
wieckie zbiory przeniesiono do Olsztynka. Jednak 
nie wszystkie budynki zniosły wtedy podróż. Te, 
którym się udało, można tu wciąż zobaczyć. 

Tradycja i nowoczesność

Od końca listopada 2021 r. w olsztyńskim Muzeum 
Budownictwa Ludowego turyści mogą zwiedzać 
magazyn studyjny muzealiów. Jest to kopia stajni 
z folwarku w Tołkinach. Nowa atrakcja ma skłonić 
do częstszego zaglądania w te strony.

Nowo otwarty magazyn studyjny muzealiów / fot. Muzeum 
Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku



Projekt „Olsztynek‑Kaliningrad – 
od wspólnej historii do przyszłego 
partnerstwa” otrzymał 1,7 mln euro dofi‑
nansowania z Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska‑Rosja 2014–2020. 

– Budynek składa się z dwóch części: strefy 
otwartej dla publiczności i pomieszczeń, w któ-
rych przechowujemy zbiory. Nasi goście zoba-
czą także, jak kiedyś wyglądały tego typu miejsca. 
W środku zastosowaliśmy tradycyjne drewniane 
wykończenia i dawne elementy konstrukcyjne, 
np. w budowie słupów podtrzymujących – mówi 
Ewa Wochna, dyrektorka Muzeum Budownictwa 
Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku. 

Ciekawą atrakcją jest też ścieżka edukacyjno-hi-
storyczna. Na trasie znajdują się tablice infor-
macyjne, które przedstawiają budynki z dawnej, 
litewskiej części Prus Wschodnich. Niektóre z nich 
nie przetrwały do dziś. Na szczęście można zoba-
czyć ich opisy, plany i zdjęcia z czasów królewiec-
kich. A to wszystko dzięki mobilnej aplikacji, która 
uatrakcyjnia wędrówkę po ścieżce. Odwołuje się 
ona do kolejnych tablic informacyjnych.

Wciąż się zmieniamy

Muzeum w Olsztynku szykuje się do pełnej odbu-
dowy kilku budynków. Będą to zabytki, które 
pochodzą z dawnych litewskich wsi: Pempen 
i Glige. Wśród nich znajdą się m.in. stajnia, stodoła 
i chałupa rybacka. Ich projekty architektoniczne 
są już gotowe. Powstał także plan dworu z terenu 
dawnych Prus, który w przyszłości uzupełni zabu-
dowę dworsko-folwarczną. 

W Ogrodzie Zoologicznym w Kaliningradzie 
trwa natomiast rewitalizacja terenu, na któ-
rym kiedyś stały obiekty ówczesnego Muzeum 
Etnograficznego. Zamieni się on w miejsce 
do wypoczynku i spaceru dla mieszkańców 
Kaliningradu. 

Jakie zmiany czekają Ogród Zoologiczny:

 � konserwacja zabytkowego ogrodzenia 
 � nowa ścieżka edukacyjno-historyczna i aplika-

cja, dzięki której będzie można zwiedzić tę trasę 
 � odnowione wybiegi dla zwierząt 

Po obu stronach granicy szykuje się wiele nowych 
atrakcji. A dzięki ich wyjątkowej formie, historię tych 
regionów z pewnością uda się zapamiętać na długo. 

Plan dworu z terenu dawnych Prus, który w przyszłości pojawi się w Muzeum / fot. Muzeum 
Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
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Przyjazne dla wszystkich
Marta Borowska

Przestrzeń, w której żyjemy, staje się coraz bardziej dostępna. Powszechne stają 
się windy, ruchome schody i szerokie korytarze, dzięki którym możemy swobod-
nie się poruszać. Serwisy internetowe są już często przyjazne dla osób niedowi-
dzących, a placówki publiczne zapewniają komunikację w języku migowym. Wiele 
firm i organizacji chce, by ludzie czuli się u nich po prostu dobrze. To właśnie one 
mogą ubiegać się o Certyfikat Dostępności.

rano, kiedy pędzimy zaspani do pracy. Innym 
razem mierzymy się z wąskimi przejściami między 
półkami w sklepie, gdy chcemy zrobić większe 
zakupy i pomagamy sobie wózkiem. Trudnością 
może być także mała czcionka na stronie 

Mimo coraz większej świadomości na temat 
potrzeby zapewniania dostępności w naszym 
otoczeniu nadal napotykamy wiele barier, które 
utrudniają codzienne czynności. Niekiedy są nimi 
nieduże schodki w firmie, o które potykamy się 
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Certyfikat Dostępności jest jednym 
z elementów rządowego programu 
Dostępność Plus, którego budżet 
wynosi ok. 23,2 mld złotych. Ponad 80% 
stanowią Fundusze Europejskie, w tym 
z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 

internetowej, kiedy przeglądamy ją na smartfo-
nie. Te niepozorne rzeczy potrafią w znaczny spo-
sób utrudnić nam codzienne życie, czy po prostu 
zepsuć nastrój. Jednak dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz seniorów mogą być barierami nie 
do pokonania. Dlatego tak ważne jest by świat, 
który nas otacza był dostępny dla wszystkich.

Firmy na medal

Są firmy i organizacje, dla których wartością 
jest odpowiedzialność społeczna. Świadomie 
ułatwiają codzienność osobom z niepełno-
sprawnościami oraz seniorom. Usuwają bariery 
architektoniczne, cyfrowe i komunikacyjno-
-informacyjne. Te przedsiębiorstwa zasłu-
gują na wyróżnienie, jakim jest Certyfikat 
Dostępności. Potwierdza on, że firma jest 
przyjazna m.in. dla osób, które poruszają 
się na wózku, niewidomych, czy głuchych. 
Co to oznacza w praktyce? Do budynków, 
w których prowadzona jest działalność, można 
na przykład swobodnie wejść z psem asystu-
jącym, lub komunikować się w Polskim Języku 
Migowym. Certyfikat Dostępności to zatem 
wskazówka, że obiekt jest przyjazny m.in. dla 
osób starszych i o ograniczonej możliwości  
poruszania się.

Wymierne korzyści

Certyfikat Dostępności podnosi społeczną war-
tość firmy czy organizacji. Wpływa pozytywnie 
na ich wizerunek i przynosi realne zyski, w tym 
finansowe.

– Certyfikat Dostępności to prestiż, ale także 
wymierne korzyści dla tych przedsiębiorstw, 
które płacą składki na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokument 
uprawnia ich do pięcioprocentowej obniżki. 
To z pewnością dodatkowa zachęta. Motywacją 
powinna być przede wszystkim chęć działania 
odpowiedzialnego społecznie. To także inwesty-
cja w przyszłość i krok ku temu, by powiększać 
grono odbiorców swoich produktów czy usług 
– przekonuje Wiceminister Funduszy i Polityki 
Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak uzyskać certyfikat? 

Aby otrzymać Certyfikat Dostępności firma 
lub organizacja przechodzi audyt. Oznacza to, 
że musi zdobyć pozytywną ocenę od nieza-
leżnego zespołu specjalistów. W jego skład 
wchodzą osoby, które mają wiedzę z zakresu 
dostępności architektonicznej, cyfrowej i komu-
nikacyjno-informacyjnej, a także osoby z nie-
pełnosprawnościami. Taka komisja najlepiej 
sprawdzi, czy wymagane warunki pod kątem 
dostępności są rzeczywiście spełnione. Bada czy 
firmy lub organizacje stosują rozwiązania, które 
faktycznie są dostępne dla osób z różnymi nie-
pełnosprawnościami. Przyznawany certyfikat 
jest ważny przez 4 lata. 
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Anna Raducha‑Romanowicz

W 2050 roku Unia Europejska może 
być obszarem neutralnym dla klimatu. 
Co to oznacza? Zerową emisję netto gazów 
cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla 
(CO2), do atmosfery. Jest to wyzwanie, przed 
którym stoi Polska. Komisja Europejska 
przedstawiła w 2019 roku plan działania, 
który ma pomóc osiągnąć ten ambitny cel. 

To Europejski Zielony Ład (European Green Deal), 
czyli strategia budowy zrównoważonej gospo-
darki. Takiej, która wspiera naturalne środowisko. 

Zielona 
zmiana
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Państwa Członkowskie UE powinny, po pierwsze, 
ograniczyć produkcję CO2 – w energetyce, prze-
myśle, transporcie, budownictwie i rolnictwie. 
I jednocześnie zwiększać wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii. Dodatkowo tworzyć sys-
temy – sztuczne lub naturalne, które wyłapują 
CO2 i neutralizują go, np. lasy. 

Ale to nie koniec

Drugim ważnym aspektem Europejskiego 
Zielonego Ładu są surowce naturalne w gospo-
darce. Komisja Europejska zaleca, by zużywać 
ich mniej i rozsądniej. Zwraca również uwagę, 
żeby efektywniej odzyskiwać odpady. Zachęca 
też producentów z krajów UE m.in. do produk-
cji trwalszych dóbr. Takich, z których można dłu-
żej korzystać lub je naprawić. Ważna jest również 
kwestia opakowań. Powinniśmy dążyć do tego, 
by nadawały się do kompostowania lub recyklingu. 

Taką ekologiczną rewolucję należy przepro-
wadzić sprawiedliwie. Tak, by nikt nie pozo-
stał w tyle. Szczególnie regiony najbardziej 
uzależnione od tradycyjnych paliw kopalnych. 
Komisja Europejska stworzyła więc Mechanizm 
Sprawiedliwej Transformacji z budżetem 
65–75 mld euro. Pieniądze te w latach 2021–2027 
pomogą złagodzić społeczne i gospodarcze skutki 
transformacji.

Europejski Zielony Ład będziemy realizować 
w dwóch etapach. Pierwszy potrwa do 2030 
roku. Emisja gazów cieplarnianych w Europie 
powinna być wtedy mniejsza o co najmniej 55% 
w stosunku do 1990 roku. Całkowita neutralność 
klimatyczna to cel na 2050 rok.

Europejski Zielony Ład pomaga realizować pro-
jekty z Programu Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 (POIiŚ). Wspierają one sektory ener-
getyki, środowiska oraz transportu i zdrowia.

Więcej informacji  
znajdziesz na stronie: 
www.pois.gov.pl

Jako kontynuacja wielu działań Programu 
Infrastruktura i Środowisko, na lata  

2021–2027 przygotowywany jest Program 
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 

Klimat, Środowisko (FEnIKS). 

Poznajcie, jakie obszary będzie wspierał:

 � zmniejszenie emisji – dzięki poprawie 
efektywności energetycznej budynków 
i procesów produkcji

 � energia z odnawialnych źródeł 

 � systemowe rozwiązania takie jak inwe-
stycje w rozwój sieci ciepła i chłodu oraz 
wysokosprawną kogenerację (proces jed-
noczesnego wytwarzania prądu i ciepła)

 � rozwój infrastruktury energetycznej – 
przystosowanie do zmian klimatu, w tym 
zagrożenia suszą i powodzią oraz błękit-
no-zieloną infrastrukturę w miastach

 � większy udział zeroemisyjnego trans-
portu miejskiego

Budżet Programu FEnIKS to:

 � ponad 28 mld zł na energetykę, 
 � ponad 17 mld zł na środowisko, 
 � ponad 7 mld zł na transport miejski,
 � ponad 25 mld zł na transport kolejowy.

Dobry plan

Skutki zmian klimatycznych odczuwamy dotkli-
wie. Dokuczają nam upały, obfite opady desz-
czu, powodzie. Musimy reagować na te zjawiska 
skutecznie. Dzięki pieniądzom z Programu 
Infrastruktura i Środowisko, 44 najwięk-
sze polskie miasta opracowały plany adapta-
cji do zmian klimatu. Zawierają one rozwiązania, 
jak radzić sobie m.in. z wysokimi temperaturami 
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czy ulewnymi deszczami. Uwzględniły też 
tereny zielone. Ale projekty POIiŚ dotyczyły nie 
tylko miast. Poprawiły też gospodarkę wodną 
w lasach – przygotowały je do walki z pożarami. 

W latach 2021–2027, w Programie FEnIKS, mia-
sta będą mogły zabiegać o pieniądze na reali-
zację swoich planów. Ośrodki, które jeszcze 
ich nie stworzyły, też mają szansę, aby otrzy-
mać pomoc. Jakie jeszcze obszary w sekto-
rze środowiska otrzymają wsparcie z Funduszy 
Europejskich? FEnIKS będzie rozwijał sys-
temy prognozowania i ostrzegania środo-
wiskowego, wspomagał służby ratownicze 
i zapewniał dostęp do wody do spożycia. Wiele 
innych działań środowiskowych, przewidzia-
nych w European Green Deal, również otrzyma 
wsparcie.

Bezpieczna energia 

Ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE 
pochodzi z produkcji i wykorzystania energii  

Projekty POIiŚ i FEnIKS w sektorze 
energetycznym:

 � dostarczają zieloną energię

 � ograniczają jej zużycie – poprzez głę-
boką modernizację energetyczną 
budynków publicznych i mieszkalnych 
oraz w przedsiębiorstwach

 � tworzą systemowe rozwiązania, takie  
jak sieci ciepła i chłodu oraz wysoko-
sprawną kogenerację 

 � wspierają modernIzację i rozwój sieci 
elektroenergetycznych oraz sieci gazu, 
jako paliwa niskoemisyjnego zastępują-
cego węgiel
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22,4 mld złotych z POIiŚ na rozwój  
transportu kolejowego to:

 � modernizacja głównych szlaków 
kolejowych w kraju

 � zabudowa systemu ERTMS 
na wybranych liniach kolejowych 
(European Rail Traffic Management 
System, pol. Europejski System 
Zarządzania Ruchem Kolejowym)

 � modernizacja dworców

 � inwestycje w tabor kolejowy

Zdrowie w Europejskim  
Zielonym Ładzie

Europejski Zielony Ład stawia przed 
krajami UE również cele zdrowotne, co 
jest szczególnie ważne wobec pande-
mii COVID-19. Program Infrastruktura 
i Środowisko pomaga je zrealizować. 
Wzmacnia najważniejszą infrastruk-
turę ochrony zdrowia, ratownictwa 
medycznego oraz ponadregional-
nych podmiotów leczniczych. FEnIKS 
zakłada wsparcie o zbliżonym zakresie 
w nowej perspektywie finansowej.

ponad 400 
autobusów elektrycznych 
kupionych w projektach 

POIiŚ jeździ już 
po ulicach polskich miast

(wg danych Komisji Europejskiej). Sektor ten  
czekają więc duże zmiany, w przyszłości powinien 
się on opierać głównie na odnawialnych źródłach. 

Takie inwestycje są kosztowne. Program 
Infrastruktura i Środowisko ma dla energii 
budżet UE 12,5 mld złotych, a dla środowiska  
15,5 mld zł. 

Ekologicznie do celu

Jak podaje Komisja Europejska, 25% gazów cie-
plarnianych w Unii Europejskiej emituje transport. 
Oczywiste jest więc, że konieczne są duże reformy 
w tym obszarze. Takie jak np. rozwój elektro-
mobilności. I te zmiany już zachodzą! Dzięki m.in. 
Programowi Infrastruktura i Środowisko, na uli-
cach polskich miast jeździ coraz więcej elektrycz-
nych autobusów. Rozwija się też kolej – jeden 
z najbardziej bezpiecznych i ekologicznych środ-
ków transportu. Korzystamy z niego coraz 
chętniej. Podróżujemy wygodnie, szybko i bez-
piecznie. A co najważniejsze – dbamy o środowi-
sko naturalne. 
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Drewno z przeszłością

Natura jest genialną kreatorką. Tworzy naj-
piękniejsze zestawienia barw i podpowiada 
nam jak korzystać z jej zasobów. Jednym 
z nich jest drewno. Chętnie wykorzystu-
jemy je w naszych wnętrzach. Dodaje im 
przytulności. A drewno z historią liczoną 
w dziesiątkach lat? To już prawdziwa 
magia. 

Zniszczona deska może otrzymać drugie życie. 
Przeobrazić się w piękny element, który tworzy 
nową ścianę, podłogę lub drzwi. Trzeba tylko ją 
znaleźć i do tego przygotować. Przedsiębiorstwo 
Stare Drewno z Lublina od 2005 roku odzyskuje 

drewno z budynków, które są przeznaczone 
do rozbiórki lub wyburzenia. Ale nie tylko. 

– Gdy budynek będzie nadal używany, w zamian 
za materiał np. montujemy nową elewację. 
Inwestujemy w przyszłość, tak aby za jakiś czas 
móc ponownie otrzymać deski, które przygo-
tuje dla nas czas. Współpracujemy z dostaw-
cami z całej Europy – tłumaczy Marek Barczak, 
prezes firmy Stare Drewno. – Nie zajmujemy się 
postarzaniem nowych desek. Nasze produkty 
powstają tylko z oryginalnego, starego materiału. 
Pracujemy wyłącznie na takim, którego wiek 
to minimum 30 lat – dodaje. 

Anna Raducha‑Romanowicz

Drewniane okładziny ścienne / fot. Stare Drewno
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Szczególne wymagania

Stare drewno trzeba odpowiednio traktować. 
Długo oddziaływały na nie słońce, woda i wiatr, 
dlatego ma bardzo wyjątkowe właściwości. 

– Po pierwsze, zawiera mniej żywicy niż świeże 
drewno. Konsekwencją tego jest duża kruchość 
materiału i konieczność obróbki precyzyjnymi 
maszynami. Po drugie, zależy nam, żeby zacho-
wać starą patynę. Jest to zewnętrzna warstwa 
drewna, która zmieniła swój kolor na szarawy 
pod wpływem światła słonecznego. Dlatego 
możemy obrabiać drewno tylko z trzech stron. 
Dodatkowo stary materiał łatwiej się odkształca. 
Kleimy wiele warstw desek, aż uzyskamy pożą-
dany rozmiar. Ściskamy je, aby utrwalić to połą-
czenie. Dlatego musimy korzystać z pras 
– wyjaśnia Marek Barczak.

Ważne jest również to, jak suszymy drewno. 
Staramy się, aby pozostała żywica nie wypłynęła 
na wiekową powierzchnię. Jednocześnie drewno 
powinno być odpowiednio „przegrzane” – aby 
zniszczyć larwy, które mogą się w nim znajdo-
wać. Konieczna więc jest suszarnia z odpowiednią 
temperaturą. To bardzo ważne w dalszej obróbce 
materiału. 

Firma Stare Drewno Sp. z o.o. otrzymała 
dofinansowanie unijne w wysokości bli‑
sko 2,8 mln złotych z Programu Polska 
Wschodnia. Dzięki niemu zrealizowała 
projekt „Wzrost konkurencyjności firmy 
Stare Drewno Sp. z o.o. poprzez wdroże‑
nie strategii wzorniczej”.

Nowe projekty

W wyniku tak troskliwego procesu obróbki 
powstaje wyjątkowy produkt. Materiał ekolo-
giczny, z niepowtarzalnym wyglądem, histo-
rią i charakterem. Firma Stare Drewno chciałaby 
dotrzeć z nim do szerszego grona odbiorców. 
Przede wszystkim do architektów wnętrz. 
Dlatego zdecydowała się sięgnąć po Fundusze 
Europejskie. Dzięki dotacji wprowadziła 
na rynek nowe produkty z drewna z odzysku. 
I tak powstały projekty drzwi i frontów meblo-
wych z autorskimi aluminiowymi profilami oraz 
okładziny ścienne do samodzielnego montażu. 
Firma opracowała też nowe materiały marke-
tingowe i wprowadziła zmiany wizerunkowe. 
Odświeżyła m.in. swoje logo. 

– Przez lata wypracowaliśmy autorską techno-
logię obróbki odzyskanego drewna. Ten mate-
riał wymaga szacunku i dbałości – od momentu 
demontażu, aż do umieszczenia we wnętrzu. 
Naszej pracy nie można całkowicie zautomaty-
zować. Ale dzięki unijnym pieniądzom mogliśmy 
wyposażyć nasz zakład w specjalne maszyny. 
Pozwalają one zamknąć delikatną materię starego 
drewna w nowoczesne formy drzwi lub fronty 
z profilami aluminiowymi. Stworzyliśmy również 
produkt, w bardzo modnym trendzie DIY (ang. 
Do It Yourself, czyli zrób to sam). Dzięki łatwemu 
systemowi montażu i łączenia naszych drewnia-
nych paneli każdy może odmienić swoje wnętrze 
w prosty i szybki sposób – mówi Marek Barczak.

Drzwi wykonane z odzyskanego drewna  
/ fot. Stare Drewno
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Słodycze mogą być zdrowe. Trzeba jednak 
zadbać o ich odpowiedni skład. Zrobiły to twór-
czynie Icevega – białkowej bazy do produk-
cji lodów wegańskich: Ewa Trzetrzelewska-Lalik 
oraz Aneta Radłowska-Działo. Jak same mówią, 
ich produkt to połączenie miłości do sportu oraz 
zdrowego odżywiania. Dziś coraz częściej określa 
się go mianem wyjątkowego w skali całej Europy. 

– Naszym marzeniem były lody z dużą ilością pro-
tein. Idealne dla wegan, sportowców, czy alergi-
ków. Takie są właśnie nasze produkty, ponieważ 
ich głównym składnikiem jest białko roślinne – 
tłumaczy Ewa Trzetrzelewska-Lalik.

Na start

Marzenie o produkcji zdrowych lodów nie udałoby 
się bez pomocy Funduszy Europejskich. Twórczynie 
Icevega postanowiły, że spróbują swoich sił i zgło-
siły pomysł na biznes do Platform Startowych 
Programu Polska Wschodnia. To tu, dzięki własnej 
pracy i z pomocą ekspertów, z pomysłu powstał 
konkretny plan biznesowy. Następnie, na jego reali-
zację twórczynie Icevega otrzymały dotację. 

– Przekonała nas możliwość realnego wspar-
cia. Udział w Platformach startowych Programu 
Polska Wschodnia niewątpliwie pomógł nam 

Piotr Sawczuk

Lodowe przysmaki są ochłodą podczas letnich upałów. Okazuje się jednak, że zdrowiej jeść 
je zimą. Nasze gardło nie lubi bowiem dużych różnic temperatur. Co powiecie na pyszne 
lody w wersji wege?

Ewa Trzetrzelewska-Lalik i Aneta Radłowska-Działo – twórczynie Icevega / fot. Icevega

Przełamujemy lody
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Firma PowerIce Sp. z o.o.  
otrzymała dofinansowanie unijne 
w wysokości blisko 900 tys. złotych 
z Programu Polska Wschodnia. Dzięki 
niemu zrealizowała projekt „Innowacyjne 
komponenty do produkcji kremowych 
lodów w oparciu o białko roślinne”.

osiągnąć nasz cel. Otworzył przed nami bar-
dzo ważny i zupełnie nowy etap życia. Mówiąc 
wprost, dzięki Funduszom Europejskim mogły-
śmy zrealizować nasz pomysł i spełnić marzenia – 
tłumaczy Ewa Trzetrzelewska-Lalik. 

Smak sukcesu

Lody mają aksamitną, kremową konsystencję. 
Wyróżnia je prosty i naturalny skład. Jego bazę 
stanowi białko roślinne – łubinu, konopi i dyni. 
Pozostałe składniki to olej roślinny oraz dodatki, 
takie jak sok z cytryny, mięta, wanilia czy owoce. 

– Mamy pyszne, białkowe lody roślinne z czystym 
składem. Tworzymy żywność przyszłości opartą 
o roślinne źródła białka. Icevega to naturalne 
składniki i rzemieślnicza produkcja. A wszystko 
w tradycyjnej formie i wybornym smaku – dodaje 
Aneta Radłowska-Działo. 

Czy wiemy, co jemy?

Twórczynie Icevega badają rynek lodowy 
od ponad 20 lat. W dużej mierze opiera się on 
na gotowych półproduktach. A także na róż-
nych substancjach chemicznych, m.in. emulgato-
rach, barwnikach, czy konserwantach. Dzięki nim, 
lody dobrze wyglądają, a dodatkowo smakowi-
cie pachną. Większość z tych składników uznaje 
się za nieszkodliwe. Niestety, niektóre powo-
dują zaburzenia trawienia, potęgują alergie lub 

wywołują zmiany skórne. Są też zagrożeniem dla 
osób chorych na astmę. Lody na bazie Icevega 
mogą bez obaw jeść osoby z nietolerancją laktozy, 
czy z alergią na białko zwierzęce.

Moda na naturalność

Coraz częściej zwracamy uwagę na skład pro-
duktów, które kupujemy. Chętniej wybieramy 
te oparte na ekologicznej hodowli i uprawie. 
Stawiamy na naturę. W tę samą stronę od pew-
nego czasu podąża rynek lodowy. Twórczynie 
Icevega widzą w tym ogromną szansę dla roz-
woju swojego produktu. 

– Działamy, aby lody roślinne uzupełniały asor-
tyment w lodziarniach rzemieślniczych. Chcemy, 
by konsument miał wybór. Jesteśmy przekonane, 
że powstaną niepowtarzalne smaki przy użyciu 
całkowicie naturalnych baz i składników – podsu-
mowuje Ewa Trzetrzelewska-Lalik. 

Tak powstają lody Icevega  
/ fot. Icevega
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Laboratorium  
do zadań specjalnych 
Piotr Sawczuk

Informacje są dziś niezwykle cenne. 
Szczególnie te wrażliwe, tj. dane osobowe. 
Ich bezpieczeństwo ma bardzo duże znacze-
nie. Tym właśnie zajmuje się Laboratorium 
Ochrony Elektromagnetycznej firmy Siltec.

Wiele przedsiębiorstw i instytucji potrzebuje 
urządzeń do ochrony informacji w swoich działa-
niach. Zarówno danych niejawnych (np. tajemnica 
bankowa), jak i wrażliwych (np. osobowych). 

– Nasze laboratorium pracuje dla wielu róż-
nych klientów. Wśród nich są np. służby spe-
cjalne, instytucje NATO i Unii Europejskiej, 
a także banki – wylicza Tomasz Lizak, dyrek-
tor Działu Certyfikacji i Laboratorium Ochrony 
Elektromagnetycznej Siltec. Jest to jedna z najno-
wocześniejszych usług, które chronią tajną infor-
mację w Polsce. Bada się tu oraz tworzy nowe 
rozwiązania związane z bezpieczeństwem urzą-
dzeń teleinformatycznych. Takich, które prze-
twarzają i przesyłają ważne informacje w formie 
elektronicznej.

Laboratorium zapewnia bezpieczeństwo informacji  
/ fot. Siltec 
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Firma Siltec Sp. z o.o. otrzymała 
dofinansowanie unijne w wysokości 
ponad 1,14 mln złotych z Programu 
Inteligentny Rozwój. Dzięki niemu 
zrealizowała projekt „Zakup aparatury 
naukowo‑badawczej do Laboratorium 
Ochrony Elektromagnetycznej”. 

Dobrze wyposażeni 

Aby wykonać analizę przepływu informacji, 
potrzebny jest specjalistyczny sprzęt do pomia-
rów. Firma Siltec kupiła go dzięki pieniądzom 
z Funduszy Europejskich. 

W laboratorium pojawiły się m.in.: 

 � komora bezodbiciowa z wyposażeniem, która 
mierzy pole elektromagnetyczne

 � zestaw anten pomiarowych, które wykrywają 
zakłócenia

 � oscyloskop wielokanałowy, który testuje 
przebieg elektryczny

Nowy sprzęt zwiększył liczbę badań i testów. 

Ochrona informacji

Skąd można odczytać informacje? 
Promieniowanie elektromagnetyczne pojawia się 
w każdym urządzeniu, przez które płynie prąd. 
Wytwarzają je monitory, smartfony, czy drukarki. 
Impuls wysyłają także do sieci energetycznej, 
z której sprzęt pobiera prąd. Każdy z tych sygna-
łów niesie ze sobą pewne informacje. Wystarczy 
tylko je odczytać. W jaki sposób?

– Urządzenie elektroniczne, takie jak chociażby tele-
fon komórkowy, może tworzyć tzw. zaburzenia. 
Dotyczą one pola elektromagnetycznego i mogą 
obniżyć jakość sprzętu lub go uszkodzić. A nawet 
umożliwić kradzież danych z urządzenia elektrycz-
nego bez konieczności bezpośredniego dostępu 
do niego – tłumaczy Tomasz Lizak. 

Ofiara ma niewielkie szanse, aby wykryć włama-
nie. Dlatego tak istotne jest odpowiednie bezpie-
czeństwo urządzeń, które przetwarzają informacje 
niejawne. Sprzęt, z którego korzysta Laboratorium 
Ochrony Elektromagnetycznej, powstaje w opar-
ciu o odpowiednie normy. Jedną z nich jest certy-
fikat TEMPEST. Laboratorium firmy Siltec dzięki 
unijnym pieniądzom może więc zyskiwać zaufanie 
instytucji na całym świecie.

Fundusze Europejskie pomogły Siltec 
wyposażyć laboratorium / fot. Siltec 
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Piotr Sawczuk

Przybywa nowych, cyfrowych rozwiązań, które ułatwiają codzienne zadania. Coraz więcej 
z nas właśnie tak realizuje płatności, albo wypełnia ważne druki urzędowe. Musimy jednak 
dbać o bezpieczeństwo danych. Tylko w 2020 roku aż 64% polskich przedsiębiorstw padło 
ofiarą ataków w sieci. Na szczęście polskie firmy, przy wsparciu Funduszy Europejskich, 
tworzą skuteczną ochronę przed cyberprzestępczością. 

Wirtualne 
bezpieczniki
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Na co dzień udostępniamy nasze dane przez 
Internet. Dlatego bezpieczeństwo informacji jest 
dziś priorytetem. Nie tylko dla każdego użytkow-
nika w sieci. Ten temat dotyczy przede wszyst-
kim urzędów i firm. Na szczęście powstają coraz 
nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania, 
które dbają o to, by dane były bezpieczne. Tworzą 
je rodzimi specjaliści i inżynierowie. W Polsce, 
dzięki dofinansowaniu z programu Inteligentny 
Rozwój, powstały: system kryptograficzny 
CryptOne oraz rozwiązanie CyberStudio.

Ukryty kod

Chętnie korzystamy z elektronicznych dokumen-
tów – takich jak dowód czy recepta. Doceniamy 
oszczędność czasu i wygodę, które w ten spo-
sób zyskujemy. Rozwiązania te wymagają jednak, 
by zapewnić im najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa. Dlatego właśnie powstał system krypto-
graficzny – inaczej szyfrujący – CryptOne. Jego 
architekturę zna tylko dwóch pracowników pro-
ducenta. To rozwiązanie różni się od większości 
procesorów wykorzystywanych w kompute-
rach lub smartfonach. System można dosto-
sować do potrzeb konkretnego użytkownika, 
a także finalnego urządzenia, w którym jest 
wykorzystane.

Praca nad budową procesora systemu 
CryptOne / fot. Digital Core Design 

Procesor, na którym oparty jest system szyfrujący CryptOne / fot. Digital Core Design

– Uszyliśmy procesor na miarę. Można powie-
dzieć, że CryptOne dedykowany jest dla każdego: 
osób, instytucji i firm. Nie sposób wyobrazić sobie 
współcześnie życia bez urządzeń elektronicznych. 
System pozwala na ochronę dowolnego produktu 
i wykorzystuje bezpieczne metody uwierzytelnie-
nia. Jest w pełni odporny na różnego typu  
cyberataki – mówi dr Tomasz Ćwienk z firmy 
Digital Core Design.
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CryptOne powstał dzięki wsparciu Funduszy 
Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój. 

– Dofinansowanie pozwoliło na realizację szcze-
gółowych badań B+R. Nasi programiści mogli 
testować algorytmy kryptologów, którzy pra-
cowali z nami przy projekcie. W efekcie powstał 
CryptOne – system, który gwarantuje maksy-
malny poziom cyberbezpieczenstwa – dodaje 
Tomasz Ćwienk. 

Bezwzględnie bezpieczny

System likwiduje najczęstsze przyczyny ataków 
cyberprzestępców. Właśnie dlatego zarówno 
użytkownik, jak też potencjalny przestępca 
nie mogą wpływać na jego funkcjonalność. 

Skuteczność CryptOne zapewnia również 
wiedza i doświadczenie wybitnych polskich 
kryptografów. A jak wiadomo, tradycje zwią-
zane z tą dziedziną są w naszym kraju wyjąt-
kowe. Wystarczy wspomnieć, że to Polacy 
złamali kod Enigmy, co miało duży wpływ 
na przebieg II wojny światowej.

– W projekcie wykorzystaliśmy moc obli-
czeniową naszego autorskiego procesora 
D32PRO oraz unikalne algorytmy kryp-
tograficzne opracowane przez polskich 
naukowców. Te dwa elementy tworzą sys-
tem CryptOne. Gwarantuje on maksymalny 
poziom bezpieczeństwa cyfrowego przed 
obecnymi, jak i przyszłymi zagrożeniami –  
tłumaczy dr Tomasz Ćwienk.

Interface systemu Cyberstudio / fot. Sagenso
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Przeciwko cyfrowej inwazji

O bezpieczeństwo w sieci dba również 
CyberStudio. Czuwa nad systemami informa-
tycznymi 24 godziny na dobę. Sprawdza, czy 
nikt nie próbuje się do nich włamać albo wpro-
wadzić wirusa do serwerów. 

– Dajemy klientom pełen obraz na temat bez-
pieczeństwa w ich firmie. Opracowany przez 
nas system wskazuje najważniejsze obszary  
dla danego przedsiębiorstwa. Wspieramy 
klientów we wszystkich aspektach. Oferujemy 
im pomoc naszego zespołu inżynierów, moż-
liwość skorzystania z porady prawnej oraz 
doradztwa PR – wymienia Jacek Smaczny, ana-
lityk marketingowy w firmie Sagenso (wcze-
śniej Cybersecurity Studio).

Bezpiecznie w sieci

Jak skorzystać z narzędzia? Instalujemy system 
automatycznie na serwerach klienta lub w zna-
nej już większości z nas – chmurze. CyberStudio 
sam wykrywa miejsca i zdarzenia, które mogą 
zagrozić bezpieczeństwu organizacji. 

– Dzięki funduszom z Programu Inteligentny 
Rozwój udało się stworzyć produkt, który 
rozpoznaje zagrożenia w środowisku IT. 

Obydwie firmy otrzymały dofinanso-
wanie z Programu Inteligentny Rozwój:

 � 2,1 mln zł dla Digital Core Design 
Sp. z o.o. – projekt „CryptOne 
– bezwzględnie bezpieczny 
kryptoprocesor”

 � blisko 850 tys. zł dla Sagenso (wcze‑
śniej Cybersecurity Studio Sp. z o.o.) – 
projekt „CyberStudio”

Cenione w Polsce i na świecie

 � CyberStudio – w ten produkt zainwe-
stował Fundusz Venture Capital

 � CryptOne – nagrodzony tytułami: 
IP Core id the Year, Polski Produkt 
Przyszłości (PARP), godło Teraz Polska

CyberStudio oparty jest o metody uczenia maszy-
nowego. Umożliwia bezpieczną pracę oraz chroni 
dostęp do usług w chmurze – tłumaczy Jacek 
Smaczny. 

Korzystają dziś z niego duże grupy kapitałowe 
i średniej wielkości firmy. To dużo bardziej eko-
nomiczne rozwiązanie niż współpraca ze specjali-
stami od cyberbezpieczeństwa.

– Fundusze Europejskie pomogły spraw-
nie wprowadzić nasz produkt na rynek. 
Pozyskaliśmy klientów z wielu branż i planu-
jemy dynamiczną ekspansję. Współpracujemy 
obecnie z Microsoftem i Enterprise Europe 
Network. Wśród naszych klientów są też pol-
skie instytucje publiczne. Należymy do klastra 
#CyberMadeinPoland – tłumaczy Jacek Smaczny.

Wyniki pracy Cyberstudio można odczytać 
na różnych nośnikach / fot. Sagenso
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Mniej więcej raz na tysiąc godzin lotu docho-
dzi do uszkodzenia bezzałogowego statku lata-
jącego (BSL), gdy ląduje on w znanym terenie. 
W nieznanym otoczeniu do wypadków docho-
dzi częściej. Na pokładzie BSL nie ma załogi ani 
pasażerów, więc takie katastrofy zazwyczaj nie 
zagrażają ludzkiemu życiu. Mogą jednak ozna-
czać poważne straty finansowe. W samolotach 
często znajduje się sprzęt warty nawet kilka-
set tysięcy złotych. Dlatego firma MSP Inntech 
stworzyła wyjątkowego autopilota, który uła-
twia lądowanie w nieznanych warunkach 
terenowych.

Analiza przeszkód

System AutoLand w trakcie lotu na bieżąco 
wykrywa i analizuje przeszkody. Dostrzega 
bariery statyczne (tj. drzewa, słupy energetyczne, 
budynki) i ruchome (np. samochód, człowieka 
czy zwierzę). W razie awarii i konieczności lądo-
wania, komputer pokładowy kieruje samolo-
tem tak, aby ominąć przeszkodę. Pozwala to nie 

Bezpieczne lądowanie

tylko ograniczać straty w wyposażeniu BSL, ale 
także szkody w terenie. Warto bowiem pamię-
tać, że do awarii może dojść w centrum miasta lub 
nad osiedlem mieszkaniowym.

Wyjątkowa szybkość

AutoLand jest całkowicie niezależny od sprzętu 
na ziemi. To odróżnia go od innych tego typu 
systemów. Firma MSP Inntech opracowała 
innowacyjny system lądowania, a następ-
nie przetestowała różne ustawienia autopi-
lota. Dzięki pieniądzom z Funduszy Europejskich 
mogła wykorzystać do tego nowoczesny symu-
lator lotu. Uniknęła tym samym ryzykownych 
prób w powietrzu. Największym wyzwaniem 
była konieczność bardzo szybkiego przetwarza-
nia informacji przez samolot. To ważne, bo ana-
liza przeszkody musi odbywać się niemal w czasie 
rzeczywistym. Inżynierowie MSP Inntech pora-
dzili sobie z tym zadaniem. Ostatni etap badań, 
czyli loty w warunkach rzeczywistych, potwier-
dził wysoką skuteczność systemu AutoLand.

Arkadiusz Kaczanowski

Nie zabierają pasażerów, sterowane są zdalnie lub za pomocą autopilota. Mowa 
o bezzałogowych samolotach. Tego typu sprzęt wykorzystuje m.in. straż graniczna, 
służby leśne i ratunkowe. Monitorują bezpieczeństwo granic państwa albo spraw-
dzają, czy w lesie nie wybuchł pożar. Mogą też badać skład powietrza. Na podstawie 
zdjęć z takich samolotów robi się mapy. Aby umożliwić im sprawną pracę, powstał 
AutoLand – system lądowania w nieznanych warunkach terenowych.

fot. MSP Inntech
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Firma MSP Inntech otrzymała  
dofinansowanie unijne w wysokości blisko 
7,5 mln złotych z Programu Inteligentny 
Rozwój. Dzięki temu zrealizowała pro‑
jekt „System autonomicznego lądowania 
samolotu bezpilotowego w nieznanych 
warunkach terenowych (…)”.

– Unijne pieniądze pozwoliły nam przeprowadzić 
badania i prace rozwojowe nad projektem. Obecnie 
realizujemy strategię wdrożenia autopilota. 
Na razie zastosowaliśmy AutoLand w produkowa-
nych przez nas platformach bezzałogowych, które 
sprzedajemy w kraju. Mamy już pierwsze pozy-
tywne opinie użytkowników. Planujemy wprowa-
dzić system w samolotach ultralekkich. Ten obszar 
lotnictwa cywilnego rozwija się bardzo dynamicz-
nie i nie podlega tak restrykcyjnym i kosztownym 
wymogom certyfikacji, jak samoloty załogowe. 
Chcemy wzmocnić pozycję naszej firmy na rynku 
BSL, a w przyszłości również małych samolotów 
pasażerskich – mówi Marcin Szender, założyciel 
i właściciel MSP Inntech Sp. z o.o.

Schemat działania 
autopilota AutoLand  
/ fot. MSP Inntech

Bezzałogowy statek latający „Szablak”  
/ fot. MSP Inntech
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Trzecie Forum  
PROSTEGO JĘZYKA
30 listopada 2021 r. rozmawialiśmy online o prostym języku w urzędach, które starają się 
być blisko ludzi. Pięć instytucji dołączyło do porozumienia na rzecz prostego języka. 
Poznaliśmy dobre praktyki z ministerstw i samorządów. Wysłuchaliśmy też inspirującego 
przemówienia prof. Jerzego Bralczyka. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej.
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Czas pandemii pokazał nam, jak ważna jest 
komunikacja. W ciągu chwili przeniosła się 
do sieci. Urzędnik nie zawsze ma szansę wytłu-
maczyć wszystko obywatelowi osobiście. Musiał 
nauczyć się tak przygotować komunikat, aby był 
zrozumiały – bez potrzeby dodatkowego kon-
taktu. Chcemy, aby prosty język stał się standar-
dem w administracji zgodnie z Zaleceniami Szefa 
Służby Cywilnej z grudnia 2020 r. Promujemy 
prosty język jako element dostępności, bo zrozu-
miała komunikacja to prawo każdego człowieka.

Program spotkania

Trzecie Forum Prostego Języka rozpoczął minister 
funduszy i polityki regionalnej (MFiPR) Grzegorz 
Puda. Następnie dyrektor generalny MFiPR 
Robert Bartold oraz przedstawiciele pięciu insty-
tucji podpisali deklarację. Kolejny punkt programu 
to prezentacja wyjątkowego gościa. Przekonał 
nas do tego, że trzeba pisać, ale także komuniko-
wać w prosty i jasny sposób. Kto mógłby zrobić 
to lepiej niż prof. Jerzy Bralczyk? Wybitny polski 
językoznawca, członek Rady Języka Polskiego 
i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. 
Zaznaczył on, że czytelnik czy rozmówca powi-
nien zrozumieć nie tylko same słowa i zdania, ale 
przede wszystkim sens wypowiedzi. A żeby 
to osiągnąć, trzeba zwrócić uwagę na organizację 
komunikatu.

Podczas Forum poznaliśmy także pasjonatów 
prostego języka i osoby zaangażowane w uprasz-
czanie komunikacji w instytucjach. Prelegenci 
podzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi 
praktykami. Przedstawiamy program wystąpień:

1.  Prezentacja pt. „Jak skutecznie dotrzeć z infor-
macją do biznesu? Czyli o doświadczeniach 
z prostym językiem w portalu biznes.gov.pl”. 

2.  Panel dyskusyjny pt. „Czy samorządy chcą 
pisać prostym językiem?”

3.  Prezentacja pt. „Czas na zmianę! Jak uprasz-
czamy język Funduszy Europejskich?”

Więcej o zasadach prostego języka  
można znaleźć na stronie: 

funduszeeuropejskie.gov.pl

Nowi sygnatariusze

Chcemy mówić i pisać tak, aby odbiorcy naszych 
komunikatów potrafili usłyszeć i odczytać to, 
co chcemy im przekazać – to fragment Deklaracji 
na rzecz upraszczania języka. Na Trzecim Forum 
Prostego Języka dołączyli do niej: 

 � Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa

 � Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 � Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego
 � miasto Dąbrowa Górnicza
 � starostwo powiatowe w Olkuszu

Jeżeli Twoja organizacja nie jest jeszcze naszym 
sygnatariuszem, zobacz jak to zmienić!

Prosto i kropka

Dbamy o prostą komunikację w obszarze 
Funduszy Europejskich. Zaczęliśmy w 2010 r. 
od badania języka funduszy we współpracy 
z zespołem językoznawców z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Od tego czasu zachęcamy 
pracowników naszego ministerstwa, by pisali 
w prosty sposób. Inicjujemy działania, które 
podnoszą świadomość i wiedzę w zakresie 
prostego języka wśród innych urzędów. 
Stwarzamy możliwości do wymiany doświad-
czeń i dobrych praktyk. Pomaga nam w tym 
wieloletnie doświadczenie – to w naszym 
resorcie miał początek ruch prostego języka 
w Polsce, który staramy się nadal rozwijać.
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Marta Borowska

Dzieli je około 200 kilometrów i granica państwa. Łączy ogromna 
pasja do sportów zimowych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego (SMS)  

Szczyrk w Buczkowicach i Stredná Športová Škola Banská  
Bystrica wspólnie realizują projekt „Sportowe pogranicze”. 

Korzystają na tym polscy i słowaccy uczniowie, trenerzy, a także 
cały region oraz polski i słowacki sport.

Wspólny trening podczas obozu w Szczyrbskim Pleso / fot. SMS Szczyrk

 Sportowe pogranicze
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Skoki i biegi narciarskie, narciarstwo zjazdowe, 
czy snowboard. W tych dyscyplinach szkolą się 
uczniowie SMS Szczyrk. Placówka, którą prowa-
dzi powiat bielski, działa od 1999 roku. Jak dotąd 
doczekała się 16 olimpijczyków. Dziewięcioro 
absolwentów brało udział w Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich w Korei Południowej 
2018. Jeden z nich – Stefan Hula – zdobył tam 
brązowy medal.

Niezbędne wsparcie

Sukcesy na taką skalę wymagają odpowied-
nich warunków do treningu. Temu właśnie służy 
projekt „Sportowe pogranicze”. Powiat bielski 
realizuje go wspólnie ze słowacką szkołą spor-
tową z Bańskiej Bystrzycy. Dzięki temu uzdol-
niona młodzież z obu krajów doskonali swoje 
umiejętności. Uczniowie biorą udział w obozach, 
aby w przyszłości być zawodowymi sportow-
cami. Zdobywają też umiejętności potrzebne 
instruktorom narciarstwa i sędziom. W ten spo-
sób region zyska w przyszłości świetnie przy-
gotowanych specjalistów. Z projektu korzystają 
również nauczyciele-trenerzy z obu partnerskich 
szkół. W praktyce uczą się najbardziej efek-
tywnych metod treningu. Skorzystają na tym 
kolejne roczniki uzdolnionej młodzieży.

Wspólny trening

Projekt zakłada organizację aż 11 obozów tre-
ningowych i regeneracyjnych w Polsce 
i na Słowacji. Już pierwsze spotkanie w grudniu 
2019 roku w Szczyrbskim Plesie przyniosło dość 

nieoczekiwane korzyści. Dla uczniów SMS Szczyrk 
oznaczało pierwszy kontakt ze śniegiem w sezonie. 
Po polskiej stronie brakowało wtedy jeszcze białego 
puchu. Na Słowacji można było już swobodnie tre-
nować zjazdy czy biegi na nartach. Młodzież z Polski 
w pełni wykorzystała tę okazję. Projekt pokrzyżo-
wała niestety pandemia koronawirusa. Większość 
zaplanowanych szkoleń trzeba było przełożyć. 
Do tej pory udało się zorganizować cztery, pozo-
stałe zaplanowano do czerwca 2022 roku.

Działają, mimo trudności

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich szkoła 
ze Szczyrku dokupiła wyposażenie m.in. do hali 
sportowej i siłowni. Pojawił się też nowy sprzęt 
narciarski dla każdej z dyscyplin.

– Na naszych uczniów czekają już doskonale przy-
gotowane sale lekcyjne oraz zaplecze sportowe. 
Mamy też dla nich bardzo ciekawą perspektywę 
obozów oraz konsultacji szkoleniowych w kraju 
i za granicą – informuje Karolina Iwan z SMS 
Szczyrk, koordynatorka projektu. 

Głównym zagrożeniem dla kontynuacji wspólnych 
działań edukacyjnych jest dziś sytuacja pandemiczna 
w Polsce i na Słowacji. Wspólnych treningów i zajęć 
sportowych nie da się zorganizować zdalnie.

– Staramy się wykorzystywać okresy zmniej-
szenia obostrzeń i realizować część obozów. 
Współpraca z partnerem słowackim układa się 
dobrze. Już rozważamy dalsze wspólne szkole-
nia i działania edukacyjne. Także po zakończeniu 
realizacji projektu – dodaje Karolina Iwan.

Projekt „Sportowe pogranicze” otrzymał 
blisko 528 tys. euro dofinansowania z pro‑
gramu Interreg Polska – Słowacja. Z tego 
prawie 314 tys. euro uzyskał powiat biel‑
ski, a ponad 214 tys. euro Stredná Športová 
Škola Banská Bystrica.

Trening alpejski – obóz w Szczyrbskim 
Pleso / fot. SMS Szczyrk
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Arkadiusz Kaczanowski

Tereny pogranicza polsko-ukraińskiego 
to malownicze krajobrazy, liczne zabytki,  
ale też bogactwo zwyczajów. Wynika ono 
z wielokulturowego charakteru ziemi  
chełmskiej. Najlepiej o tym świadczą  
tradycje bożonarodzeniowe – tak podobne 
dla obu narodów. Ich wartość podkreśla  
projekt „Malowniczy Wschód” z Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina. 

Pogranicze polsko-ukraińskie to przede wszyst-
kim ludzie, którzy mieszkają na tych terenach. 
Mają bogate tradycje i zwyczaje, które przenikają 
się na przestrzeni wieków. Dlatego wielokulturo-
wość wschodu opiera się na spotkaniach z drugim 
człowiekiem. 

By przybliżać mieszkańcom ziemi chełmskiej 
wspólne korzenie, odbywają się tu liczne wyda-
rzenia kulturalne, zajęcia rękodzielnicze 
i kulinarne. 

– Warsztaty, które prowadzimy były i nadal są 
bardzo ważne i potrzebne obu stronom. 

Zachowują one oraz upowszechniają to bogate 
i barwne dziedzictwo. Uczestnicy projektu pozna-
wali wzajemne zwyczaje, uczyli się współpracy 
w duchu obopólnej otwartości. Przełamywali 
stereotypy oraz nawiązali dialog, bez którego nie 
da się budować przyszłości – przekonuje Anna 
Lipnicka-Parczewska, kierownik biura 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi 
Chełmskiej”.

Przy wspólnym stole

Wśród warsztatów szczególne miejsce zajęły 
te związane ze świętami Bożego Narodzenia. 
Zbliżyły one do siebie obie społeczności, które 
choć podzielone granicą państw, są sobie bardzo 
bliskie. W Polsce Wigilia przypada 24 grudnia, 
na Ukrainie – 6 stycznia. Mieszkańcy obu państw 
zwyczajowo zasiadają przy świątecznym stole 
wraz z pierwszą gwiazdą na niebie. Tradycyjnie 
gospodarz najpierw zapala świecę, odmawia 
modlitwę, a dopiero potem goście zaczynają jeść. 
Dzień przed Bożym Narodzeniem jest postny. 
Dlatego w Wigilię nie jemy dań mięsnych, mlecz-
nych i jajecznych oraz nie pijemy alkoholu. 

Wschód jak malowany

fot. LGD „Ziemi Chełmskiej”
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Projekt: „Współpraca polsko‑ukraińska na 
rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania 
dziedzictwa kulturowego na obszarze 
objętym marką Malowniczy Wschód”

Dofinansowanie: około 59,4 tys. euro 
z Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020

Natomiast następnego dnia, tj. w dzień Bożego 
Narodzenia, można już w pełni delektować się 
dowolnymi przysmakami. Na wigilijnym stole, 
w obu krajach, tradycyjnie znajduje się 12 różnych 
potraw. Dla Polaków są to m.in.: barszcz czer-
wony z uszkami, pierogi, w niektórych regionach 
kutia i pieczony karp. Ukraińcy przygotowują 
przede wszystkim dania z ryb i grzybów. 

Tradycja otwartości

Oba narody śpiewają kolędy w święta Bożego 
Narodzenia. W Polsce najczęściej w domu. 
Natomiast na Ukrainie, zgodnie z tradycją, 
to dzieci chodzą śpiewać kolędy sąsiadom. 
Otrzymują za to słodycze i pieniądze. Jakie są 
jeszcze różnice? W niektórych regionach Polski 
zostawia się jedno wolne miejsce przy stole dla 
nieoczekiwanego gościa.

– Mieszkańcy Ukrainy byli pod wrażeniem, 
że Polacy wspólne śpiewają kolędy i dzielą się 
opłatkiem, gdy składają sobie życzenia. Dostrzegli 
w tym prawdziwą wspólnotę i pojawiło się w nich 
wiele pozytywnych emocji. To pokazuje, jak 

ważna jest organizacja wielokulturowych spotkań, 
nie tylko świątecznych. Pozwalają one pozbyć się 
uprzedzeń i poznać to, co na pierwszy rzut 
oka może wydawać się obce – wspomina Serhii 
Solomianiuk, specjalista ds. wdrażania projektu 
z Rady Miasta Równe na Ukrainie. 

Bo im więcej wiemy o kulturze innych ludzi, tym 
nasze domysły są mniejsze. Zastępują je cieka-
wość i otwartość na drugiego człowieka. 

 fot. LGD „Ziemi Chełmskiej”
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Co jedli pradawni mieszkańcy Ziemi Korycińskiej? 
Do czego wykorzystywali len i skóry? Jak produ-
kowali i przechowywali żywność? Odpowiedzi 
na te pytania znajdziemy w Parku kulturowym 
Korycin – Milewszczyzna. Wystarczy pół godziny 
jazdy samochodem z Białegostoku. Park bazuje 
na trzech zabytkach: średniowiecznym grodzisku, 
folwarku oraz wiatraku przeniesionym tu z pobli-
skiej wsi Jatwieź Duża. 

Wiatrak holender 

Jego konstrukcja z 1949 roku stoi w samym 
centrum Parku. Charakterystyczną bryłę zobaczy 
każdy, kto podróżuje drogą S8 z Białegostoku 
w stronę Augustowa. To jeden z najpiękniejszych 
holendrów w Polsce. W 2018 roku przeszedł pełną 
rekonstrukcję. Dzięki temu wciąż działa. Jest 

uruchamiany podczas większych wydarzeń 
organizowanych w Parku. Dla wielu to niesamo-
wite widowisko. Wiatrak posiada pełne wyposa-
żenie. Każdy, kto go odwiedza, może poznać 
konstrukcję młynów wiatracznych i zobaczyć film 
edukacyjny o młynarstwie. Ponadto w środku 
znajduje się kiosk multimedialny. A na szczycie 
wiatraka jest kamera 360°, która zapewnia widok 
na całą, piękną okolicę. To, co pokazuje, można 
zobaczyć na żywo na stronie Parku. 

Puść wodze wyobraźni!

W Muzeum znajdziemy również ślady ponad 
stuletniego dworku rodziny Zalcmanów, właścicieli 
majątku Milewszczyzna. Z drewnianego budynku 
pozostała kamienna podbudowa ścian. Od 2018 
roku w tym miejscu stoi wiata edukacyjna. 

Piotr Sawczuk

Uchronić od zapomnienia
Milewszczyzna to malownicze miejsce. Jest symbolicznym pomnikiem 1000-letniej historii Ziemi 
Korycińskiej. Po wielu latach zapomnienia udało się tu ponownie tchnąć życie. Możemy teraz 
poznawać ekscytującą historię dziejów i pracy wielu pokoleń naszych przodków. Wyruszamy 
w prawdziwą podróż w czasie!

Park kulturowy Korycin – Milewszczyzna / fot. Gmina Korycin
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Aranżacja jej wnętrza i pokazy animacji, emitowane 
na ścianie z projektora, tworzą niepowtarzalny 
klimat. Dzięki nim poznamy wystrój typowego 
dworu, jego zwyczaje i tradycje. Można tu, przynaj-
mniej przez chwilę, puścić wodze wyobraźni 
i poczuć się jak bogaty właściciel ziemski!

Jeśli lubicie tkaniny artystyczne, możecie odwiedzić 
Pracownię Tkacką Bernardy Rość i Agnieszki 
Iwanickiej. Artystki wykonują tam swoje prace 
z naturalnej owczej przędzy. A używają do tego 
ponad 100-letnich, ręcznych, drewnianych krosien. 
Na ich tkaninach odnajdziemy tradycyjne, podlaskie 
motywy zdobnicze i charakterystyczne dla tego 
regionu kolory. 

Warto też zajrzeć do starej, kamiennej piwniczki, 
która jest ważnym elementem korycińskiej wsi.  
Tu przechowywane były warzywa, konfitury, czy 
słynne sery korycińskie. 

Wybieraj i zwiedzaj

Muzeum ma charakter skandynawski, czyli można 
go zwiedzać samodzielnie. Pomagają w tym 
tablice informacyjne z opisami w czterech języ-
kach: polskim, angielskim, rosyjskim i Braille’a. 
Znajdują się tu przedmioty, które służyły w prze-
szłości mieszkańcom wsi w ich codziennym życiu. 
Wiekowym eksponatom towarzyszą nowoczesne 
urządzenia multimedialne. Są to np. ekrany, które 
wyświetlają filmy związane z korycińską tradycją 
bądź rękodziełem. Nie brakuje też ścieżek eduka-
cyjnych. Goście mogą wypoczywać nad pobliską 
rzeką Kumiałką. Albo aktywnie spędzić czas 
na kajakach i rowerach.  

Najlepsi w województwie

W 2021 roku Park kulturowy zajął 1 miejsce 
w konkursie „Najlepszy Produkt Turystyczny” 
województwa podlaskiego. Jest to najwyższe 
wyróżnienie w branży turystycznej tego regionu. 
Odbywają się tu liczne warsztaty oraz imprezy 
kulturalne, które przyciągają setki odwiedzają-
cych. Od maja 2019 roku do listopada 2021 roku 
Park odwiedziło ponad 21 tysięcy osób! Miejsce to 
jest popularne także wśród członków grup rekon-
strukcyjnych, które prezentują czasy Słowian. 

Gmina Korycin otrzymała dofinansowanie 
unijne w wysokości ponad 4,6 mln złotych 
z Regionalnego Programu Województwa 
Podlaskiego. Dzięki niemu zrealizo‑
wała projekt „Park kulturowy Korycin 
– Milewszczyzna”.  

Pracownia tkacka / fot. Gmina Korycin

Park to szczególne miejsce dla pasjonatów 
historii / fot. Gmina Korycin
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Dwa lata pandemii COVID-19 zmieniły naszą 
codzienność, system opieki zdrowotnej i gospo-
darkę. Musimy być jeszcze lepiej przygotowani 
na przyszłe wyzwania. Zwłaszcza, że problemy 
ze zdrowiem będą się pogłębiać za sprawą kry-
zysu klimatycznego. Dlatego do Polski trafia 
właśnie pakiet ratunkowy pod nazwą REACT-EU. 

Arkadiusz Kaczanowski

To dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej 
na różne działania kryzysowe. Prawie 675 mln 
euro, czyli około 3 mld złotych, które do 2023 
roku przeznaczymy na rozwój systemu opieki 
zdrowotnej i energetyki. Nowe inwestycje otrzy-
mają wsparcie m.in. z Programu Infrastruktura 
i Środowisko. 

Pandemia i kryzys klimatyczny dotykają nas coraz mocniej. Bez poważnych inwe-
stycji w system ochrony zdrowia oraz transformację energetyczną nie poradzimy 
sobie z ich konsekwencjami. Na szczęście dzięki Funduszom Europejskim możemy 
lepiej przygotować się do życia w nowym świecie. 

Przygotowani 
do przyszłości
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Jedzie pomoc

Zaczęliśmy od zakupu sprzętu, środków ochrony 
czy dezynfekcji. Potem wsparcie dotarło 
do ratowników medycznych. Odkąd wybuchła 
pandemia, jest znacznie więcej pracy w każdej 
jednostce pogotowia w Polsce. Na przykład 
Zespoły Ratownictwa Medycznego w Lublinie 
wyjeżdżają z pomocą 220 razy w ciągu miesiąca. 
Pod koniec 2021 roku do tamtej stacji trafiły dwa 
nowe ambulanse, które zastąpią najstarsze 
karetki. Korzystają z nich ratownicy w Kraśniku 
oraz Bronowie.

– Dzięki nowym ambulansom ratownicy szybciej 
docierają do pacjentów. Zwiększają także liczbę 
wyjazdów do osób, których bezpieczeństwo jest 
zagrożone w związku z epidemią – ocenia Barbara 
Grzywaczewska z Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego (WPR) w Lublinie. 

Do Lublina trafiły też dodatkowe zapasy środków 
ochrony indywidualnej, m.in. maseczek i kombi-
nezonów. Pozwolą lepiej zadbać o bezpieczeń-
stwo pacjentów i komfort pracy załogi karetek. 
Dziś lubelskie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 
22 ambulansami i trzema zespołami dla pacjentów 
z COVID-19. 

To jeden z wielu przykładów. Nowe pojazdy 
i wyposażenie od miesięcy otrzymują stacje 
pogotowia w całej Polsce. Łącznie to 219 ambu-
lansów za ponad 102 mln zł* z Funduszy 
Europejskich. Najwięcej, 35 pojazdów, trafiło 
na Śląsk. 

Nasze zdrowie

Zakup ambulansów i środków ochrony jest 
ważny. Wzmocnił on polskie szpitale, przychodnie 
i inne placówki medyczne. Dodatkowe pieniądze 
z REACT-EU pomogą wkrótce wyposażyć 
je także w nowoczesny sprzęt.

Planowane inwestycje są konieczne nie tylko 
ze względu na pandemię. Powstają też z myślą 
o przyszłości. Trzeba pamiętać, że wraz ze zmia-
nami klimatu pojawią się nowe choroby. Nasilą się 
też niekorzystne zjawiska, które wpłyną na nasze 

Stacje pogotowia w całej Polsce  

otrzymały łącznie 219 ambulansów za ponad 

102 mln zł* dofinansowania z Programu 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

*stan na 31 października 2021

zdrowie. Eksperci przewidują, że obciążenia 
systemu ochrony zdrowia będą rosnąć. Za dodat-
kowe pieniądze będziemy rozwijać przede 
wszystkim oddziały ambulatoryjne i doposażymy 
placówki, które już istnieją. Pieniądze trafią też 
do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Nowe ambulanse finansowane z POIiŚ  
/ fot. WPR w Lublinie

Specjalistyczny sprzęt pomaga w walce 
z pandemią / fot. WPR w Lublinie

NA ZDROWIE  /  eFEkty 45



(np. biometan czy zielony wodór) będzie większy. 
Przed nami transformacja energetyczną dostoso-
wana do przyszłych wyzwań technologicznych.

Nowe rozwiązania w systemie energetycznym 
i ochronie zdrowia są odpowiedzią na globalne 
kryzysy, które bezpośrednio dotykają nas 
wszystkich. Epidemie czy zmiany klimatu wpły-
wają na nasz styl życia i zdrowie. A to będzie się 
tylko nasilać – co do tego eksperci są zgodni. 
Dzięki Funduszom Europejskim mogliśmy sku-
tecznie zareagować na duży kryzys, jakim jest 
pandemia. Przed nami jednak kolejne, wielkie 
wyzwania. Chcemy być na nie gotowi! 

REACT‑EU to pakiet ratunkowy w walce 
ze skutkami pandemii COVID‑19.

Polska otrzymała 2,1 mld euro. Pieniądze 
dostępne są w niektórych programach 
regionalnych i krajowych m.in. 
w programie Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014–2020.

Niezwykle ważna jest pierwsza linia kontaktu 
z pacjentami. Porady telefoniczne bardzo pomogły 
utrzymać kontakt lekarzy Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej (POZ) z podopiecznymi. Dlatego rozwój 
narzędzi cyfrowych w POZ będzie bardzo ważnym 
zadaniem. Do przychodni trafi nowy sprzęt kompu-
terowy, który ułatwi kontakt i obsługę pacjentów. 
To istotne zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych 
miejscowości czy osób z niepełnosprawnościami. 
Dostęp do nowoczesnych e-usług w POZ będzie 
łatwiejszy. Poradnie NFZ zostaną podłączone 
do specjalnej platformy P1. Gromadzi ona dane 
o naszym zdrowiu, a także pozwala wystawiać 
elektroniczne recepty czy skierowania.

Dobra energia

Kolejnym wielkim kryzysem, z którym musimy się 
zmierzyć, jest katastrofa klimatyczna. Walka z nią 
oznacza konieczność zmian w produkcji i zużyciu 
energii. Oczywiście ważne będą nowe, duże 
inwestycje w energetykę. Ale nie mniej istotne 
stają się nasze codzienne przyzwyczajenia. 
Dlatego program „Mój prąd” otrzyma dodatkowe 
850 mln zł z Funduszy Europejskich. Pomoże on 
Polakom w zakupie i instalacji odnawialnych 
źródeł energii (OZE) w ich domach. Będziemy 
także budować m.in. przydomowe magazyny 
energii i punkty ładowania dla samochodów 
elektrycznych, a także systemy zarządzania 
energią w domach. To dziś najefektywniejszy 
i najszybszy sposób na redukcję emisji CO2. 
W ciągu kilku lat pomoże obniżyć rachunki 
za prąd. Pieniądze unijne będzie rozdzielać,  
wśród Polaków, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Musimy też pamiętać, że gaz ziemny to paliwo, 
które w pierwszej kolejności zastąpi węgiel. 
Pieniądze z REACT-EU (Program Infrastruktura 
i Środowisko) pomogą w budowie nowoczesnej, 
inteligentnej infrastruktury gazowej. Dzięki niej 
transport tego surowca, a w przyszłości także 
tych odnawialnych i niskoemisyjnych 

ok. 1,5 mld złotych 
na ochronę zdrowia 

ok. 1,4 mld złotych 
na wsparcie dla energetyki

Budżet REACT-EU to m.in.:
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Dorota Murzyn

Od dwóch lat świat zmaga się z pandemią 
COVID-19. Na pierwszej linii frontu są leka-
rze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Aby 
mogli skutecznie pomagać, sami często 
potrzebują wsparcia. Przychodzą z nim 
Fundusze Europejskie.

REACT-EU to inicjatywa Unii Europejskiej. 
Zapewnia dodatkowe pieniądze na walkę z pan-
demią i jej skutkami. Wzmocniły one między 
innymi budżet Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój. Prawie 335 mln zł umożliwi pomoc dla 
ponad 76 tys. pracowników sektora ochrony 
zdrowia. Dzięki temu wsparciu kadry medyczne 
podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje zawo-
dowe. Kursy będą się odbywać stacjonarnie lub 
online od początku 2022 roku do grudnia 2023 
roku. Dodatkowe pieniądze mają zapewnić rów-
nież pomoc psychologiczną dla medyków. 

Nowe szkolenia i specjalizacje

Przedstawiciele różnych zawodów medycznych 
otrzymają wsparcie z pieniędzy REACT-EU. Będą 
oni mogli m.in. poszerzać swoją wiedzę zawo-
dową. Szkolenia mają dotyczyć, w dużej mierze, 
opieki nad osobami w trakcie lub po chorobie 
COVID-19.

Z dofinansowania skorzystają też pielęgniarki 
i położne, które będą mogły rozpocząć studia lub 
kursy podyplomowe. Zdobędą wiedzę z zakresu 
opieki nad pacjentami z powikłaniami, np. układu 
oddechowego, serca, czy zaburzeniami układu 
nerwowego. 

Sytuacja kadrowa w wyniku COVID-19 sprawiła, 
że rozpoczęły się także szkolenia ratowników 
medycznych i pielęgniarek w zupełnie nowej 
dziedzinie. To chirurgiczna asysta lekarza. 
Odpowiednio przeszkolony ratownik lub pielę-
gniarka będą mogli wykonywać określone czynno-
ści przed i po operacji. Tym samym, odciążą w tych 

Oręż medyków – REACT‑EU

obowiązkach lekarza. Uczestnicy pilotażowego 
szkolenia specjalizacyjnego otrzymają stypendium. 

Więcej możliwości

Wsparciem dla pielęgniarek w opiece nad pacjentem 
chorym zakaźnie są opiekunowie medyczni. Ich 
uprawnienia niebawem się zwiększą. Po szkoleniach 
będą mogli na przykład pobierać krew. Do tej pory 
to było zadanie pielęgniarek. Na kursy mogą liczyć 
także fizjoterapeuci. Zdobędą wiedzę na temat 
profilaktyki i opieki nad pacjentami chorymi zakaź-
nie, a także rehabilitacji pochorobowej.

REACT-EU wspiera m.in. wzrost kompetencji 
wśród kadry medycznej. Dzięki temu nasz system 
opieki zdrowotnej zdobędzie wielu wysoko 
wyspecjalizowanych pracowników. 

Wśród zawodów,  
które otrzymają wsparcie są m.in.:

 � diagności laboratoryjni
 � dietetycy
 � logopedzi
 � fizycy medyczni
 � lekarze, w tym specjaliści w dziedzinie 

radioterapii
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Piotr Sawczuk

Już Hipokrates i Arystoteles próbowali 
wyjaśnić, w jaki sposób potomkowie dzie-
dziczą choroby. Dziś wiemy o tym dużo 
więcej. Instytut Matki i Dziecka (IMiD) 
w Warszawie wyjaśnia przyczyny i leczy 
choroby genetyczne. Wykorzystuje do tego 
unikalną diagnostykę oraz omikę. Ta ostat-
nia to nowa dziedzina nauki, która pozwala 
szybciej i skuteczniej wykrywać tego typu 
wrodzone schorzenia. 

W każdej komórce naszego organizmu znajduje 
się materiał genetyczny. Jeżeli dochodzi w nim 
do nieprawidłowości, pojawia się choroba gene-
tyczna. Często ciężko ją wykryć. A tu liczy się 

Potęga genetyki
czas! Jeśli go zyskujemy, jesteśmy w stanie 
ograniczyć skutki rozwoju choroby. Dlatego 
medycy z Instytutu Matki i Dziecka 
w Warszawie zdobywają wiedzę i nowe 
możliwości rozpoznania tego typu schorzeń. 
Chcą jak najlepiej dbać o swoich pacjentów. 

– Wykonujemy badania, które pozwalają nam 
szybciej i skuteczniej wykrywać wrodzone 
choroby genetyczne. Dzięki temu w krótkim 
czasie możemy postawić diagnozę i odpo-
wiednio leczyć – mówi Mariusz Chrzanowski, 
pełnomocnik dyrektora ds. pozyskiwania 
funduszy w Instytucie Matki i Dziecka 
w Warszawie. 

Badania ułatwiają rozpoznanie choroby 
genetycznej i odpowiednie leczenie / fot. IMiD
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Wyższe kwalifikacje

Aż 750 osób wzięło udział w szkoleniach dofinan-
sowanych z Programu Wiedza Edukacja i Rozwój. 
Kursy dotyczyły diagnozy i terapii chorób gene-
tycznych. Uczestniczyli w nich nie tylko pracow-
nicy warszawskiego Instytutu. Również kadra 
laboratoriów genetycznych i diagnostycznych 
oraz lekarze pierwszego kontaktu z wybranych 
placówek w Polsce. Wśród nich znaleźli się także 
studenci i absolwenci medycznych kierunków 
studiów. 

– Przekazujemy wiedzę i doświadczenia specjali-
styczne, które na tym etapie są jeszcze mało 
dostępne dla medyków. I to nie tylko w Polsce, 
ale nawet na świecie. Szkolenia to jeden z kluczo-
wych elementów projektu. Chcemy, żeby ich 
skutkiem była powszechność diagnostyki omicz-
nej w Polsce. Szczególnie w odniesieniu do chorób 
genetycznych – tłumaczy Mariusz Chrzanowski.

Komu uda się pomóc?

Poprawa kwalifikacji lekarzy i diagnostów wpły-
nie na skuteczną terapię i zmianę jakości życia 
pacjentów, którzy zmagają się ze schorzeniami 
genetycznymi. Są to osoby z wrodzonymi wadami 
metabolizmu, a także chorobami cywilizacyjnymi, 
jak np. insulinooporność czy miażdżyca. Wyższe 
kwalifikacje medyków i lepsza diagnostyka 
pomogą także pacjentom onkologicznym czy 
z nadciśnieniem. 

Co to jest omika? 

To nowa dziedzina nauki, która pozwala 
diagnozować choroby wrodzonych wad 
metabolizmu także specjalistom spoza 
dziedziny genetyki. Opiera się m.in. 
na analizie genomu (czyli kompletnej 
informacji genetycznej organizmu), ocenie 
mRNA czy białek. Wymaga pracy na dużej 
ilości danych. Dlatego ważną jej częścią 
jest informatyka i analiza matematyczna. 

Projekt: „Choroby genetycznie 
uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

Beneficjenci: Instytut Matki i Dziecka 
oraz Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Dofinansowanie unijne: ponad 33,7 mln zł 
z Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Partnerzy projektu: Katolicki 
Uniwersytet w Leuven, Radboud 
Uniwersytet Centrum Medyczne 
w Nijmegen, Uniwersytet Karola 
w Pradze i VU Centrum Medyczne 
w Amsterdamie

Seminarium na temat diagnozy i terapii 
chorób genetycznych / fot. IMiD

– Wszystko dzięki nowoczesnym technikom 
badawczym. W wielu przypadkach można szyb-
ciej postawić diagnozę i podjąć skuteczną terapię 
– dodaje Mariusz Chrzanowski.
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3. Jakie działania, opisane w tym biuletynie, 
firma Stare Drewno z Lublina zrealizowała 
dzięki wsparciu z Programu Polska 
Wschodnia? 

a)   wprowadziła innowacyjne zmiany w zakresie 
wzornictwa 

b)  rozpoczęła działalność eksportową 
c)  żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna

4. Po którym mieście w Polsce Wschodniej 
nie jeżdżą tramwaje? 

a)  Lublin 
b)  Elbląg 
c)  Olsztyn

5. Szlak rowerowy Green Velo o długości 
ponad 2000 km prowadzi przez 5 woje-
wództw Polski Wschodniej. Jego budowa 
została dofinansowana przez: 

a)  Europejski Fundusz Społeczny 
b)  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
c)  Europejski Fundusz Rolny  

1. Polska Wschodnia to obszar, na który 
składają się województwa: 

a)   warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, 
świętokrzyskie, podkarpackie 

b)   warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, 
podkarpackie 

c)  podlaskie, lubelskie, podkarpackie  

2. Który z niżej wymienionych dworców nie 
otrzymał dofinansowania z Funduszy 
Europejskich Programu Polska Wschodnia: 

a)   neoklasyczny, zbudowany w XIX wieku, 
a zmodernizowany w 2020 r. dworzec 
kolejowy w Białymstoku 

b)   modernistyczny dworzec autobusowy 
w Kielcach z mediateką, który przypomina 
UFO  

c)   przebudowany, zabytkowy i pozbawiony 
barier architektonicznych  
dworzec kolejowy w Suszu

Quiz z Funduszami
Jak dobrze znasz Polskę Wschodnią?
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1
2
3

Odpowiedzi: 1 a, 2 c, 3 a, 4 a, 5 b

Po pięćdziesięciu latach nieobecności, 
w 2015 r., do Olsztyna powróciły tramwaje! 
Stało się to możliwe dzięki wsparciu Funduszy 
Europejskich Programu Rozwój Polski 
Wschodniej. Olsztyńskie tramwaje cieszą się 
dużą popularnością, a ich sieć jest stale rozbu-
dowywana. Są ciche, wygodne i dostępne dla 
wszystkich podróżnych. Zachwycają pięknym 
limonkowym kolorem! Olsztynianie sami 
wybrali ich wygląd w konkursie. 

Przebudowany, dzięki wsparciu z Programu 
Polska Wschodnia, kielecki dworzec autobu-
sowy (kieleckie „UFO”) był nominowany 
do „architektonicznego Oskara”. Mowa 
tu o cenionej na całym świecie nagrodzie 
Miesa van der Rohe. 

Chociaż nazwa możne na to wskazywać, 
Platformy startowe Programu Polska 
Wschodnia nie mają nic wspólnego z rakietami 
i branżą kosmiczną. To wsparcie dla osób 
z pomysłem na innowacyjny biznes, które 
chcą go założyć i prowadzić w Polsce 
Wschodniej. Eksperci pomagają młodym 
przedsiębiorcom stworzyć konkretny plan 
biznesowy. Później mogą starać się oni o dota-
cję, nawet 1 mln zł, na pierwszą sprzedaż 
i dalszy rozwój swojej firmy.  

Ciekawostki
Czy wiesz, że…
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