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mniej lub bardziej złożone doświadczenia. Poruszanie się 
po Centrum wymagało od nas pewnej ostrożności, bowiem 
zewsząd i w każdym momencie pojawiały się gromady 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, które niezwykle 
pobudzone biegały od jednej wystawy do następnej.

Liczne instalacje edukacyjno-techniczne pozwalały 
na zapoznanie się z podstawowymi zasadami mechani-
ki, czy na odkrywanie w sobie żyłki archeologa, muzy-
ka, artysty, budowlańca (tak, tak – z zacięciem godnym 
zaliczenia, układaliśmy most wyłącznie z modularnych 
poprzeczek). Mogliśmy także zwiedzić, a raczej zwąchać 
wystawę czasową „Zapach – Niewidzialny kod”. Przykłado-
wo dowiedzieliśmy się z niej, że wchodzące w skład niemal 
każdego z perfum naturalne piżmo to nic innego, jak wy-
dzielina z gruczołów okołoodbytniczych tzw. jelenia piż-
mowego…

Bezpośrednio przy Centrum Nauki Kopernik działa mul-
timedialne planetarium, w którym podczas seansu 3D wy-
świetlanego na kulistej kopule, każdy zwiedzający może 
poczuć się jak prawdziwy astronauta. Oprócz uzupełnienia 
podstawowej wiedzy na temat gwiazd i planet, mieliśmy 
okazję przypomnieć sobie postać Jurija Gagarina, znanego 
nam wszystkim z mozaiki na zewnętrznej ścianie auli uni-
wersyteckiej. Poznaliśmy także dzieje rozwoju techniki, 
która umożliwiła podbój kosmosu, a także dowiedzieliśmy 
się, jak z czasem ewoluowały rakiety, satelity i promy ko-
smiczne wykorzystane w radziecko-amerykańskich zmaga-
niach o dominację w kosmosie.

Kolejną atrakcją, był położony niedaleko Stadion Na-
rodowy, budowany w latach 2008-2011 z myślą o turnie-
ju finałowym Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012. Tu dało 
o sobie znać słabe rozpoznanie terenu na Google Maps 
przed wyjazdem – nie wiedzieliśmy, którą bramką można 
wejść na teren stadionu. Jednak z edukacyjnego punktu 
widzenia spacer wokół całego obiektu wyszedł nam na ko-

rzyść, bo mieliśmy okazję poznać nowoczesne rozwiąza-
nia konstrukcyjne stadionu, takie jak ogromne naciągi 
stalowe, fantazyjną żelbetową konstrukcję, a także po-
pularny ostatnimi czasy, częściowo przezroczysty zamy-
kany dach, który został wykonany z włókna szklanego 
pokrytego warstwą teflonu. W środku natomiast mieliśmy 
okazję spojrzeć na całość konstrukcji z poziomu tarasu wi-
dokowego, a niektórzy mieli nawet okazję pokopać piłkę 
na murawie i zobaczyć swoje twarze na ogromnych tele-
bimach.

Na ostatni dzień zostawiliśmy sobie obiekt ze wszech miar 
smakowity: Pałac Kultury i Nauki, a w nim nieco archaicz-
ne, ale jednak, Muzeum Historii Techniki. Sama instytucja 
została założona przez wybitnego polskiego inżyniera, Ka-
zimierza Jackowskiego, już w 1929 r., choć wtedy mieściła 
się przy Krakowskim Przedmieściu. Do PKiN muzeum zosta-
ło przeniesione w 1955 r. Obiekt ma dwa piętra dostępne 
dla zwiedzających. Wystawy stałe dotyczą transportu, me-
chanizmów grających, energii odnawialnej, technicznych 
środków komunikacji międzyludzkiej, techniki kompute-
rowej, radiotechniki, maszyn drukarskich i wielu innych. 
Po zapoznaniu się ze wspomnianym wcześniej obiektem, 
grupa ruszyła w kierunku Złotych Tarasów, gdzie bardziej 
skoncentrowaliśmy się na oglądaniu ciekawej konstrukcji 
szklanego dachu niż na ofercie tamtejszych butików. Ca-
łość została zaprojektowana przez kalifornijską pracownię 
Jerde Partnership, a za konstrukcję odpowiedzialny był 
polski oddział firmy Ove Arup.

Na tym nasza wycieczka edukacyjna dobiegła końca. Po-
zostało wspomnienie wspaniałych wrażeń. Bez dwóch zdań 
- wyjazd pozwolił nam na rozwinięcie naszych zaintereso-
wań w zakresie historii techniki, architektury i budownic-
twa.

Małgorzata Śliwa

__wydział  matematyki,  
informatyki i ekonometrii

_Kryptologia a biznes - transfer wiedzy i technologii

W dniach 13-14 lutego 2014 r w Centrum Konferen-
cyjnym Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego (PNT UZ) w Nowym Kisielinie odbyła się 
pierwsza w regionie konferencja naukowo-przemysłowa 
o tematyce obejmującej istotne zagadnienia ujęte w tytule 
konferencji Kryptologia a biznes - Bezpieczeństwo sto-
sowane, KBBS 2014. Tegoroczna edycja była poświęcona 
bezpieczeństwu transakcji oraz monetom internetowym. 

Pomysłodawcą i współorganizatorem wydarzenia była firma 
Sidus Novum Sp. z o.o. (wywodząca się z Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości UZ), projektant i producent 
zaawansowanych systemów cyfrowych. Konferencja zo-
stała zorganizowana przy czynnym współudziale PNT UZ 
wraz z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technolo-
gii UZ wraz z Polskim Towarzystwem Informatycznym Koło 
Zielonogórskie. Głównym celem dwudniowego spotkania 
była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zbliżenie świa-
ta nauki i biznesu w zakresie roli i znaczenia kryptologii 
dla przyszłościowych rozwiązań branży IT, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz prawnych i ekono-
micznych aspektów dotyczących walut cyfrowych.

Patronat honorowy nad konferencją objęła marszałek 
województwa lubuskiego, Elżbieta Polak. Współpatronem 
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Instytutu Informatyki 
Śledczej. Medialnie Konferencję wspierali: portal branżowy 
dla elektroników Elektronika B2B oraz magazyn elektroni-
ki profesjonalnej Elektronik. Wydatną pomoc w przygo-
towaniu konferencji wykazały firmy branży IT, głównie re-
gionu lubuskiego, takie jak: Astec (wytwarzający oprogra-
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mowanie klasy Enterprise GIS), Adips (wytwórca oprogra-
mowania Rublon podnoszącego bezpieczeństwo dostępu do 
aplikacji WEB), Streamsoft (wytwórca oraz jeden z liderów 
we wdrożeniach systemów klasy EPR dla biznesu), eCoop 
(klaster informatyki i bezpieczeństwa IT), Perceprtus (spe-
cjalizujący się w wykorzystywaniu systemów bezpieczeń-
stwa danych), SEVEN (specjalizujący się w projektowaniu 
i wdrażaniu technologii IT), MOBIR (Międzyuczelniany Ośro-
dek Badań i Rozwoju), Bitbroker (platforma umożliwiająca 
szybki, łatwy i bezpieczny zakup walut wirtualnych takich 
jak Bitcoin). Pełen wykaz podmiotów wspierających przy-
gotowanie konferencji znajduje się na stronie konferencji 
www.kbbs.uz.zgora.pl. 

Liczny i aktywny udział przedstawicieli biznesu reprezen-
tujących sektor IT wskazuje nie tylko na duże zaintereso-
wanie biznesu tą tematyką, ale potwierdza również duży 
potencjał gospodarczy, organizacyjny i intelektualny drze-
miący w naszym Regionie. Sukces konferencji mierzony 
między innymi liczbą uczestników oraz ożywionymi dysku-
sjami z udziałem zarówno naukowców, jak również studen-
tów z przedstawicielami przedsiębiorców. Potwierdza to 
dobitnie, że Lubuskie (jest) Warte Zachodu, uwzględniając 
potencjał nie tylko tak znanych firm branży IT jak: ADB, 
Apator Rector, Hertz lub MaxElektronik.

Obrady Konferencji zainicjowali prof. Marian Adamski 
(Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
UZ) wraz prof. Andrzejem Pieczyńskim (prorektor ds. 
rozwoju UZ) oraz prof. Longinem Rybińskim (dziekan Wy-
działu Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ). Zgodnie 
z programem konferencji w pierwszym dniu zaprezento-
wano naukowe podstawy kryptologii i przemysłowe przy-
kłady zastosowań teoretycznych rozwiązań oraz założenia 

i obieg wirtualnego środka płatniczego w postaci tzw. bit-
coin (BTN). W kolejnym dniu swoje rozwiązania i produkty 
zaprezentowali przedsiębiorcy. Uczestników konferencji 
zainteresował również temat możliwości implementacji 
wyników badań naukowych w przemyśle poprzez ich ko-
mercjalizację w formie spin-off. Przedstawiciele samo-
rządów, w tym Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentowali 
możliwości oraz warunki uzyskania wsparcia organizacyj-
nego i finansowego inwestycji ze środków Unii Europej-
skiej, ze szczególnym uwzględnieniem LRPO w perspekty-
wie lat 2014-2020 (program 3.1 PO IG). Szczegółowy wykaz 
referatów zamieszczono na stronie konferencji www.kbbs.
uz.zgora.pl.

Janusz Jabłoński
Marek Węgrzyn

p o d p i s y  p o d  z d j ę c i a m i :

__  Fot. 1 . prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. andrzej pieczyński, proF. uz
siedziba: kilka słów na otwarcie  

__  Fot. 1 . 2,  3 - otwarcie konFerencji przez proF dr. hab. inż. mariana 
adamskiego

__  Fot. 4 . - marcin nowakowski i andrzej głód z sidus-novum sp. z o. o. 
prezentacja   „koparki bitcoina” laureata ogólnopolskiego konkursu 
przedsiębiorczości akademickiej w kategorii: „produkt innowacyjny” 
 w roku 2013, uzyskując tym samym tytuł „akademickiego lidera  
innowacji” 

__  Fot. 5 - prezentacja zachodniego ... klastra inFormatyki Firmy ecoop
__  Fot. 6.  - przezentacja „bitcoina” - jako cyFrowej waluty przyszłości - 

nazwiska na zdjęciu
__  Fot. 7  - prezentacja produktu rublon podnoszącego bezpieczeństwo 

autoryzacji w internecie
__  Fot. 8  - prezentacja lubuskie warte zachodu przedstawiciela urzędu 

marszałkowskiego arseniusza woźnego 
__  Fot. 9.  - prezentacja rodzin bezpiecznych mikroprocesorów - rozwiązań 

proponowanych przez Firmę st-microelektronics
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