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S T U D E N C I

Życie Uczelni nr 153

Do konkursu zgłosiło się ponad 520 zespołów 
z uczelni z całego świata, które na studiach tworzą 
innowacyjne startupy pozytywnie wpływające na 
środowisko.

Za projekt Inteligentne ule studenci PŁ otrzymali 
nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów USA, które 
przeznaczą na dalsze rozwijanie systemu i badanie 
kondycji pszczelich rodzin.

– Rozwój algorytmów sztucznej inteligencji pozwoli 
skuteczniej wykrywać stany alarmowe wewnątrz ula – 
wyjaśnia pomysłodawca systemu Sebastian Górecki, 
absolwent kierunku Telecommunication and Conpu-
ter Science (IFE), student II st. informatyki. – Jedne 
z pierwszych testów systemu i urządzeń monitorujących 
pszczele rodziny zostały wykonane na dachu Wydziału 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. 
Aktualnie Inteligentne Ule rozwijane są wraz ze studen-
tami naszej elektroniki: Konradem Koperkiem, Adamem 
Wawrzyńczakiem i Arkadiuszem Maczkowskim.

Autorskie rozwiązanie studentów PŁ End-to-End 
składa się ze specjalnie zaprojektowanych i dostoso-
wanych dla pszczół urządzeń do monitorowania uli 
oraz aplikacji mobilnej i internetowej do zarządzania 
pasieką. Całodobowy monitoring ula wizualizuje 
parametry panujące w ulu. Są to temperatura, wil-
gotność, waga, częstotliwość dźwięku, lokalizacja 
i wiele więcej. Pszczelarz nie musi zatem często robić 
osobistych inspekcji ula.
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Doceniona 
troska 
o pszczoły
Projekt studentów PŁ Inteligentne ule 
zdobył trzecie miejsce w międzyna-
rodowym konkursie Cisco Global Pro-
blem Solver 2020. 

mach programu Erasmus. To właśnie podczas pobytu 
w Gandawie zostałam zakwalifikowana do programu 
stażowego BioLAB 2020-2021, dzięki któremu teraz 
wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych. Zostałam przy-
jęta do Oklahoma Medical Research Foundation. Będę 
pracować w zespole dr Susan Kovats, która zajmuje się 
analizą regulacji odpowiedzi immunologicznej układu 
oddechowego na infekcje wirusowe. Prowadzone bada-
nia skupiają się w szczególności na zrozumieniu różnic 
w układzie immunologicznym występujących między 
płciami. Wyjazd ten jest dla mnie wyzwaniem, jednak 
mam nadzieję, że doświadczenie, które zdobędę w Okla-
homie, pozwoli mi znacznie rozwinąć karierę naukową.

Jędrzej Rum, wykonujący pracę doktorską pod 
opieką dr hab. inż. Anny Bujacz, prof. PŁ będzie 
odbywał staż w laboratorium prowadzonym przez 
doktora biochemii Owena Pornillosa w School of 
Medicine Univeristy of Virginia. – Laboratorium to 
specjalizuje się w badaniach cyklu rozwojowego wirusa 
HIV oraz białek z rodziny TRIM, które odpowiedzialne 
są za nieswoistą odpowiedź odpornościową przy 
zakażeniu patogenami takimi jak wirusy oraz za ich 
zwalczanie – wyjaśnia Jędrzej Rum. – W czasie stażu 
w USA będę zajmował się głównie badaniem struktur 
przestrzennych białek TRIM pozwalającymi na precyzyj-
ną analizę ich funkcji i zachowania. Białka można sobie 
wyobrazić jak mikroskopijne maszyny mogące jakąś 
swoją częścią wpuszczać substrat do środka, przerabiać 
go i wypuszczać gotowy produkt albo wiązać się do 
innych struktur w komórce jak np. DNA, wymuszając 
na nim odpowiednie działanie. W praktyce oznacza to, 
że można znaleźć miejsca kluczowe dla funkcji danych 
białek i dzięki temu kontrolować ich aktywność i szlaki, 
w których uczestniczą. Problem z badaniem ich struktur 
tkwi w ich niewielkich rozmiarach. Średnio mają one 
wymiary rzędu kilkudziesięciu do kilkuset angsztre-
mów (1Å =  10-10 m). W czasie stażu w USA zajmę się 
określaniem struktur przestrzennych białek TRIM przy 
pomocy krystalografii rentgenowskiej oraz mikroskopii 
elektronowej w bardzo niskich temperaturach, czyli 
CryoEM. Mam określać w jaki sposób wchodzą one 
w interakcje z innymi białkami układu odpornościowego 
i patogenami, jakie są przyczyny i skutki takich interakcji 
oraz jak można je kontrolować. Celem badań będzie 
poszerzenie wiedzy o nieswoistej odpowiedzi układu 
odpornościowego na wirusy.

W ramach programu BioLAB wpłynęły 102 wnioski. 
Rekrutacja składała się z oceny formalnej i meryto-
rycznej elektronicznego wniosku zgłoszeniowego 
oraz rozmów z komisją kwalifikacyjną. Rozmowy te 
odbyły się w całości przez Skype z powodu pandemii 
koronawirusa.
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