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Express Przemysłowy has been created by WOLFF GROUP – an engineering company which has been supplying equip-
ment and technologies to the major branches of the Polish industry for over 20 years. The company owes its success to the 

meticulously built customer base. Today, through Express Przemysłowy, we are giving you access to that database. 

WOLFF GROUP CEO Bartosz Wolff comments the reasons 
for marketing a new title in the following manner: 

Our professional attitude contributes to the strengths for which 
we have been scrupulously caring for many years.

For many years we have coped with a problem of finding a journal to fulfil our high requirements. We wanted to advertise in a prestigious 
journal that will mainly reach our potential customers. However, it has often been the case that many journals on the current market cared 
more for reaching the advertisers instead of the engineering or managerial staff of the major industrial plants or design offices. Therefore, we 
have decided to create Express Przemysłowy. From the beginning, we wanted to create a journal to combine serious technical contents with 
economic and business materials, giving the readers a moment of relax after a hard day at work. Therefore, reading Express is a pleasure.

WE REACH YOUR 
CUSTOMERS

Make sure you read it!
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WHY ARE WE DIFFERENT?

High quality articles, interviews, economic information, 
scientific texts for general population and titbits from the 
world of technology and business.

Many statements of renowned experts, including mem-
bers of governing bodies of the largest and most impor-
tant companies in Poland.

Attractive graphic art encourages to read the materials 
published in the journal.

Free access to any publications through the information site 
www.ex-p.pl.

Advertising “hidden” in the articles. We are of the opinion 
that ads only supplement the subject-matter contents of 
a journal.

All articles are available on the www.ex-p.pl site, which is 
devoted to industry, economy, engineering and technology.
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Express Przemysłowy is not a typical sector journal. From our experience we know that even the greatest technology en-
thusiast – a real engineer – sometimes needs to rest. Therefore, high quality technical articles are combined in Express with 
information regarding economy, business, technology and engineering novelties. This extremely interesting mixture combi-

ned with a perfect base of recipients will ensure success to us and our partners.
Join them now!
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Wojciech Jasiński
CEO of PKN ORLEN

Zbigniew Skrzypkiewicz
Deputy CEO of PGNiG SA in char-
ge of searching and excavation

Thierry Doucerain
CEO and General Director of 
EDF Polska S.A.

Moon owes its light to Sun, the largest star of the solar system. Based on that phenomenon, one of the basic principles 
of marketing has been created. It says that some companies may improve their awareness, prestige and value thanks to 
the impact force of other companies that are the market leaders. Today, we are giving your company the possibility of 
publishing a statement of one of its key representatives in the special cycle entitled POLISH INDUSTRY. In this way, your 
company will be presented among such stars as GRUPA AZOTY, EDF, PGNiG, BASF, KGHM and many others.  You will 
learn more about the promotion in the POLISH INDUSTRY section by calling 12 2018 100.

DeveLOP IN THe LIgHT Of STaRS

THe fOLLOwINg PeOPLe wILL SPeak IN THe POLISH INDUSTRY SecTION, amONg OTHeRS:

Jadwiga Emilewicy
Undersecretary of State in the 
Ministry of Development

Jarosław Gowin
Deputy Prime Minister,
Minister of Science and Higher 
Education

Gérard Bourland 
CEO at Veolia Group

ABOUT  EXPRESS
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BecOme a PaTRON Of THe POLISH acHIevemeNTS
Willing to promote Polish achievements and products, 
we have created the cycles of INNOVATIVE POLAND 
and SCIENCE in POLAND, directed to people who are 
curious about the world, in which we will present the 

newest achievements of Polish scientists and compa-
nies (test results, inventions, science influence on life 
and industry, curiosities). The information in the sec-
tions is particularly interesting to the readers. Today, 

you may become a patron of one of the articles, thanks 
to which you will contribute to the popularisation of 
the Polish achievements and your company will gain 
esteem in the eyes of your customers.

 

Logo of your 
company

patron of an article 
in cycle of 

„INNOVATIVE 
POLAND”
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TEKST: 

Beata Godawa

Apetyt
na słońce

Wyobraźmy sobie, że świat przestał być uzależniony od  baterii, 
a urządzenia elektryczne nie wymagają podłączenia do sieci energetycznej. 
Nie musimy nerwowo spoglądać na poziom naładowania baterii w  telefonie 
czy laptopie, a ściany, dachy, a nawet nasze ubrania produkują energię 
elektryczną. Utopia czy też nieodległa przyszłość? Z pomocą technologii 
opracowanej przez Olgę Malinkiewicz raczej to drugie.

Mecenasem 
cyklu artykułów 

„Polska 
innowacyjna”
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Czy możliwe jest, aby nasza 
odzież, ściany domów lub okna 
produkowały energię?

56dni
potrzebuje Słońce, aby 
dostarczyć do Ziemi tyle 
energii, ile zawierają 
wszystkie złoża węgla, 
ropy i gazu.

Poznaj historię Olgi Malinkiewicz – młodego polskiego 
naukowca – i jej wynalazku, który może zmienić świat

POCZĄTEK
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Po ukończeniu licencjatu Olga Malinkiewicz 
wybiera się w ramach programu Erasmus 
do Hiszpanii. Podczas studiów zdobywa 
umiejętność obsługi nowoczesnej aparatury 
badawczej oraz prowadzenia skompliko-

wanych procesów chemicznych. Jako mło-
dy naukowiec po ukończeniu studiów na 
Uniwersytecie Barcelońskim rozpoczyna 
pracę w placówce ICFO (The Institute of 
Photonic Studies). Następnie zaczyna studia 
doktoranckie na Uniwersytecie w Walencji, 
w  ramach których bierze udział w  licznych 

spotkaniach i  konferencjach naukowych. Na 
konferencji w  Sewilli uczestniczy w inspi-
rującym wykładzie na temat perowskitów 
– odkrytej w 1838 r. grupy związków nieorga-
nicznych o ciekawych właściwościach. Olga 
uznaje perowskity za niezwykle interesujące 
– postanawia nad nimi pracować. G
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Mecenasem 
cyklu artykułów 

„Polska 
innowacyjna”
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Wykres 1. Ryzyko rozwoju 

raka piersi w przeciągu 

10, 20 oraz 30 lat 

w zależności od wieku 

kobiet. Źródło: National 

Cancer Institute.

1 Dr inż. Henryk Jaremek oraz dr Jacek Stępień – naukowcy wywodzący 
się ze „Szkoły Ciekłokrystalicznej” profesorów Józefa Żmii i Romana 
Dąbrowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej.
2 Aktualnie w zarządzie spółki zasiadają Marcin Halicki (prezes 
zarządu), dr inż. Henryk Jaremek (wiceprezes zarządu) oraz 
Konrad Kowalczuk (członek zarządu).
3 Ciekłe kryształy – związki chemiczne, które łączą 
w sobie cechy ciekłego i krystalicznego sku-
pienia materii (np. zdolność do pły-
nięcia cechującą ciecze i  dalekie 
uporządkowanie struktury cha-
rakterystyczne dla krystalicz-
nych ciał stałych). Dzięki ich 
wyjątkowym właściwościom 
można je wykorzystać do re-
jestrowania oraz ilustrowa-
nia na powierzchni skóry ter-
micznych zmian zachodzących 
w ciele człowieka.

Kwestia  Kobiet
Nowotwór wywołuje u ludzi powszech-
ny strach. Często pojawia się błędne 
stwierdzenie, że diagnoza prowadzi do 
nieuniknionej śmierci. Należy jednak 
sobie uświadomić, że można temu zapo-
biec za sprawą odpowiedniej profilaktyki 
zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom szybkiej diagnostyki raka pier-
si, grupa polskich naukowców stworzyła 
aparat pozwalający kobietom, których 
świadomość potrzeby systematyczne-
go badania piersi wzrasta, kontrolować 
stan swojego zdrowia bez wychodzenia 
z domu! 

Działania ukierunkowane pod kątem stworze-
nia urządzenia BRASTER Tester rozpoczęły 
się w 2007 roku, kiedy to grupa naukowców, 
z dr. inż. Henrykiem Jaremkiem oraz dr. 
Jackiem Stępniem1  na czele, roz-
poczęła opracowanie prototypu 
urządzenia wykorzystującego 
matryce ciekłokrystaliczne 
do wczesnego wykrywania 
patologii piersi, a przede 
wszystkim raka piersi. 
W 2008 roku powstała spółka 
BRASTER S.A.2 Naukowcy 
stworzyli unikalną miesza-

ninę związków ciekłokrystalicznych3 oraz 
innowacyjną formułę ciekłokrystalicznej 
emulsji. Obie substancje wykorzystane są 

w autorskiej metodzie produkcji ma-
tryc ciekłokrystalicznych bazu-

jącej na technologii ciągłego 
filmu krystalicznego (ang. 

Continuous Liquid Crystal 
Film „CLCF”). Dzięki 
tym działaniom powstało 
bezkonkurencyjne w ska-
li światowej urządzenie 

BRASTER Tester, służą-
ce do wczesnej diagnosty-

Tekst: Beata Godawa

Polska, rewolucyjna technologia 
diagnostyki raka piersi

Już niebawem nowoczesna diagnostyka patologii piersi będzie możliwa dzięki 
pierwszemu na świecie urządzeniu BRASTER Tester, w którym w innowacyjny spo-
sób wykorzystano ciekłokrystaliczne matryce termograficzne!

ki patologii piersi. W 2009 roku rozpoczęto 
badania kliniczne, które umożliwiły w 2010 
roku zarejestrowanie urządzenia przez Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych 
jako wyrób medyczny klasy I, a w 2011 roku 
zostało ono zgłoszone do europejskiej bazy 
wyrobów medycznych prowadzonych przez 
Komisję Europejską EUDAMED. Od kilku 
lat misją spółki jest wprowadzenie urządzenia 
BRASTER Tester do powszechnego użytku.

TECHNOLOGIA I ELEMENTY 
SKŁADOWE URZĄDZENIA

Badania prowadzone przez na-
ukowców firmy BRASTER S.A. 

skupiają się na tzw. chiralnych 

związkach ciekłokrystalicznych, które mają 
zdolność do selektywnego odbicia światła 
w funkcji temperatury. Dzięki temu możli-
we jest tworzenie tzw. folii termograficznej. 
Istotę urządzenia BRASTER Tester stanowią 
trzy matryce ciekłokrystaliczne z folią pokrytą 
mieszaniną ciekłokrystaliczną oraz cyfrowy 
moduł dedykowanego oprogramowania do 
nagrywania i analizowania obrazów termogra-
ficznych, dzięki którym możliwa jest kompu-
terowa rejestracja badania. Opracowane przez 
BRASTER S.A. innowacyjne technologie, tj. 
mieszanina związków ciekłokrystalicznych, 
układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych 
i ich zastosowanie, ciekłokrystaliczna emulsja 
typu olejowo-wodnego i sposób jej wytwarza-
nia oraz urządzenie do obrazowania, rejestracji 
i zapisywania obrazu termograficznego trzech 

ciekłokrystalicznych matryc wykorzystywa-
nych przez przedmiotowe urządzenie i jego 
aplikację do detekcji termicznej, są zabez-
pieczone międzynarodowymi zgłoszeniami 
patentowymi4  i gwarantują ochronę konku-
rencyjną spółki przez najbliższe 20 lat. Ma-
tryce, jako unikalne know-how, będą wytwa-
rzane przez BRASTER, natomiast pozostałe 
elementy urządzenia będą outsource’owane. 
Kompletacja całości i kontrola jakości będą 
realizowane przez BRASTER.

Sam tester będzie składał się z głowicy z nowo-
czesnym układem optycznym (rejestrator) i ter-
mograficzną matrycą ciekłokrystaliczną (detek-
tor). Dzięki tym elementom, za pośrednictwem 
bezprzewodowej łączności z urządzeniem po-
siadającym aplikację mobilną, możliwe będą 

4 Ochrona patentowa m.in. na terytorium EPO (tj. wybranych krajów Unii Europejskiej), BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), a także na terenie Australii, 
USA, Kanady oraz innych krajów azjatyckich.
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Czytaj dalej

Odzyskać 
energię chłodu
Skraplanie gazów ma wiele zalet i jedną 
poważną wadę. W pewnym momencie 
ciekły gaz należy poddać regazyfikacji, 
która w przypadku klasycznych instalacji 
jest maszynką do marnotrawienia energii, 
a tym samym także pieniędzy. Polska firma 
postanowiła opracować technologię, która 
ograniczy ten problem do minimum.

Zjawiska fizykochemiczne zachodzące w otaczającym nas świecie generują ogromne ilości energii: promie-
niowanie słoneczne, energia wiatru, energia pływów morskich czy miliardy ton wody z opadów deszczu. 
W większym lub mniejszym stopniu pozyskujemy albo próbujemy pozyskać z nich energię. Wśród znanych 
dziś rozwiązań mogą pojawić się nowe, które należy odkryć bądź po prostu uświadomić sobie ich istnienie 
i je wykorzystać. 

Mecenasem 
artykułu z cyklu 

„Polska 
innowacyjna”

Natalia Kuliś, pełnomocnik zarządu CFO w BEST Systemy Grzewcze

W obecnych czasach rodzi się pytanie: 
jak magazynować w ekonomicznie uza-
sadniony sposób energię elektryczną, aby 
można było ją przekazać do sieci ener-
getycznej w godzinach maksymalnego 
obciążenia? Tak jak jest to w przypadku 
uważanych aktualnie za innowacyjne 
i rozwijanych instalacjach fotowoltaicz-
nych i wiatrowych. 

Pogoń za czystym paliwem przyszło-
ści – wodorem również nabiera tempa. 
Trwają badania nad rozkładem wody 
na tlen i wodór poprzez doprowadze-
nie cząsteczki wody do drgań w wyso-
kich częstotliwościach (od 10 kHz do 
200 kHz, w zależności od składu wody, 
jej temperatury itp.). Nie mniej cieka-
wą koncepcję bada grupa naukowców 
z Australii, która obserwując świat ro-
ślin, opracowała katalizator bazujący na 
manganie (dokładniej birnezycie – jed-
nym z tlenków manganu występującym 
w przyrodzie jako czarny nalot na wielu 

skałach). Z pozyskanego, na bazie 
tych metod, wodoru w prosty sposób 
można wyprodukować energię elek-
tryczną. 

Energię cieplną jesteśmy w stanie ma-
gazynować na wiele sposobów. Na-
ukowcy muszą jednak odpowiedzieć 
na wiele podstawowych pytań, w tym 

na najważniejsze: czy rozwiązania tego 
typu będą opłacalne ekonomicznie? 
Czy wpłynie to korzystnie na zmniej-
szenie skutków negatywnego oddzia-
ływania przemysłu na naszą planetę? 
Czy będzie to technologia bezpieczna 
i niezawodna?

A co zrobiono w kwestii pozyski-
wania energii chłodu? 

Polska firma BEST Systemy Grzewcze 
jest dostawcą LNG. Posiada własne sta-
cje regazyfikacji i dlatego też spośród 

Po analizie zagrożeń i możliwych zastosowań 
doszliśmy do wniosku, że odebranie chłodu od 
skroplonego gazu, a następnie przekazanie go 
dalej poprzez ciekły czynnik pośredni będzie 
rozwiązaniem optymalnym. 

Mariusz Koba, prezes w BEST Systemy Grzewcze

Nasz wynalazek można dowolnie roz-
budowywać poprzez łączenie modułów. 
Proces regazyfikacji LNG w Świnoujściu 
umożliwia potencjalnie pozyskanie 
potężnej ilości energii chłodu – pytanie 
tylko, czy znajdzie się dla niego od-
biorca? Gdyby w rozsądnej odległości 
od terminala znajdowała się instala-
cja, która wymagałaby chłodzenia, to 
możliwości uzyskania chłodu z procesu 
są nieograniczone. Konstrukcja naszego 
wynalazku pozwala schłodzić glikol do 
–15°C, ale trzeba zwrócić uwagę, że gaz 
wylotowy będzie musiał być podgrze-
wany, aby w ujemnych temperaturach 
nie został wprowadzony do sieci, co 
może w konsekwencji doprowadzić do 
oblodzenia urządzeń go zużywających. 
Jeżeli zastąpimy glikol cieczą o niższej 
temperaturze zamarzania, możliwe jest 
wytworzenie medium o temperaturze 
do –35°C. 

Na obecną chwilę stosunkowo krótkie 
obcowanie z naszym wynalazkiem 
w porównaniu z całym okresem dzia-
łania firmy i posiadanym doświadcze-
niem, w połączeniu ze zgromadzoną 
wiedzą w zakresie eksploatacji ruchowej 
wymiennika, sprawia, że już dziś mamy 
kilka innowacyjnych koncepcji optymali-
zacji całej technologii. Możliwości multi-
plikacji naszej technologii muszą jednak 
być każdorazowo poprzedzone analizą 
wykonalności, uwzględniającą specyfikę 
instalacji technologicznych potencjalne-
go odbiorcy.

Czy technologię 
można zastosować 
dla terminalu LNG?
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READERS’ OPINIONS ABOUT EXPRESS

READERS’ OPINIONS

95% 94% 94%
target group
of respondents consider Express Przemy-
słowy a journal for them or decisively for 
them

of respondents consider that the subjec-
t-matter level of the articles published in 
Express is high or professional

of respondents consider the level of 
graphic art of the journal to be high or 
professional

subject-matter level graphic art

Subject-matter: Differentiated and interesting contents. Graphic art: 
Decisively stands out from that of the competitors. EP is a confirmation 
that a sector journal does not have to be monotonous from the graphic 
point of view. Differentiated fonts, boxes, tables, information graphics, 
etc. raise attractiveness and the contents accommodation. Attention 
needs to be paid to the very strong accent – nearly paintings – on the 
journal cover. Good contents in attractive framework.

The graphic art is immaculate, articles provide material evidence and reflect high subject-matter 
level.

Frankly speaking, I like everything. Compared to other sector journals in which we have published 
our ads, or ones I need to read or at least go through, you are FABULOUS. Perfect graphic art, intere-
sting articles. I like it :-)

ABOUT  EXPRESS
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materials by 5.11.2018
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REACH
Express Przemysłowy is a journal of Poland-wide reach, published in 3000 copies, out of which 2600 copies are directed to the strictly 
selected group of recipients, including 98% of directors, CEOs and engineers working in the industrial sector. Further 350 copies are 
handed over directly by the WOLFF GROUP engineers to the people interested in the subject-matter of the journal. Further 50 copies 
are archived. You can also find Express Przemysłowy in selected Empik showrooms across Poland.

JOURNaL RecIPIeNTS

ENERGY 
INDUSTRY

CHEMICAL 
INDUSTRY

PHARMACEUTICAL 
INDUSTRY

FOOD 
INDUSTRY

WOOD
INDUSTRY

OTHERS
INDUSTRIES

senior managers (CEOs and 
directors of industrial 
plants)

participants in trainings, 
fairs, industry conferences 
and scientific staff

engineers of technical departments 
(including  maintenance, production, repairs, 
OHS, fire protection and investment)

industrial designers, project 
managers and project 
engineers

ReaDeRS accORDINg TO POSITIONS

See the list of subscribers
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NOVOL wprowadza nowe 
wyroby bazowe
Potentat na rynku lakierniczym nie ustaje w przełamywaniu 
kolejnych barier technologicznych. W doborze urządzeń 
spełniających normy związane z produkcją wymagających 
systemów wodorozcieńczalnych pomogła firma z Krakowa.
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Sukces to zawsze 
efekt działania 
zespołowego
Nie ma nic bardziej budującego niż świadomość pracy 

we wspaniałym, w pełni międzynarodowym zespole 

Ecol i bycia kapitanem statku wypływającego na 

szerokie wody. 

Wojciech Majka, prezes zarządu i dyrektor 

zarządzający w Ecol Sp. z o.o.
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