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Nowe oblicza robotyki  
Na iii Nocy robotów PiaP.  
Misja: bezPieczeństwo
Jedna noc, setka robotów, tysiące 
zwiedzających – tak było 22 maja 
podczas kolejnej, trzeciej już Nocy 
Robotów PIAP zorganizowanej 
przez Przemysłowy Instytut Au-
tomatyki i Pomiarów PIAP. Wy-
darzenie zgromadziło rekordową 
liczbę fanów nowych technolo-
gii, ponad 8 tysięcy osób! Hasło 
przewodnie wydarzenia to „Misja: 
Bezpieczeństwo” – zwiedzają-
cy mogli więc podziwiać roboty, 
które skonstruowano z myślą  
o ochronie zdrowia i życia ludzkie-
go, a nawet nimi sterować.

idea
Noc Robotów PIAP to najwięk-
sza w Polsce impreza popu-
larnonaukowa, która promuje 
innowacyjne technologie i pre-
zentuje najnowsze osiągnię-
cia polskich i zagranicznych 
inżynierów oraz naukowców  
w dziedzinie robotyki i auto-
matyki. Pozwala zobaczyć  
i poczuć, jak będzie wyglą-
dała nasza przyszłość z ro-
botami. Impreza skierowana 
jest do przedstawicieli nauki  
i biznesu, inżynierów, młodzie-
ży szkolnej oraz akademickiej,  
a także do miłośników robotyki. 
Wstęp na wydarzenie jest bez-
płatny. Organizatorem impre-
zy jest Przemysłowy Instytut  
Automatyki i Pomiarów PIAP.

  PatroN GŁówNy: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  PatroNat HoNorowy: 
Minister Gospodarki 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Prezydent m.st. Warszawy 
Komendant Główny Policji 
Centrum Nauki Kopernik

  sPoNsorzy i wystawcy: 
KUKA 
COMAU 
Roboty i Spółka 
Mały Inżynier 
Dziecięca Akademia Twórczości

  PartNerzy i wystawcy: 
Bank BPH 
Fundacja Dzieci Niczyje 
Sieciaki.pl 
SMARTTECH 
Muzeum Bajek Baśni i Opowieści 
Fundacja PozRobot

  PatroNat MerytoryczNy: 
Association for Computing Machinery 
Polskie Towarzystwo Informatyczne 
Instytut Inżynierów Elektryków 
i Elektroników

  PatroNat MedialNy: 
PAP Nauka W Polsce 
Automatyka 
AutomatykaOnline.pl 
INN POLAND

  orGaNizatorzy:  
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  
PIAP-ScienTech

iii Noc robotów PiaP
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Polacy ciekawi robotów

W Parku Robotów Przemysłowych zaprezen-
towały się też roboty KUKA. Przy specjalnie 
wydzielonych stanowiskach na uczestników 
czekał m.in. robot KUKA KR16L6, wykonują-
cy taniec na torze jezdnym stanowiącym do-
datkową oś manipulatora. Pojawił się także 
innowacyjny LBR iiwa, czyli 7-osiowy robot 
do bezpiecznej, bezpośredniej współpracy  
z człowiekiem. Czujniki w napędzie każdej osi 
robota gwarantują jego bezpieczeństwo i nie-
zwykłą elastyczność w pracy z człowiekiem. 
Zwiedzający mieli okazję samodzielnie pojeź-
dzić robotem, kolorując fragmenty obrazka 
lub pokonać labirynt.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się Park 
Robotów Przemysłowych, gdzie prezentowane 
były światowe nowości m.in. firm KUKA i Comau. 
Roboty wystąpiły w nietypowych rolach koszy-
karza, rysownika, barmana, spawacza, a nawet 
smoka.
Uczestnicy imprezy mogli sprawdzić swój refleks, 
stając do rywalizacji z superszybkim robotem Ra-
cer 1.4 firmy Comau. Aby wygrać, trzeba było 
wyprzedzić maszynę w naciskaniu na rozloko-
wane na pulpicie przyciski. Z drugim, cechującym 

się dużą precyzją, robotem Racer 1.4 można było 
rozegrać mecz koszykówki, tak jak mistrz NBA  
i zwycięzca konkursu rzutów za trzy punkty Mar-
co Belinelli na specjalnym filmie promocyjnym Co-
mau. Aplikacja ta podczas III Nocy Robotów PIAP 
miała swoją polską premierę. Dreszczyk emocji  
i podziw wzbudzało kolejne stanowisko z robotem 
Racer – tym razem wcielił się on w rolę rycerza 
Jedi walczącego za pomocą miecza świetlnego  
ze smokiem, którego odgrywał odpowiednio 
ucharakteryzowany, puszczający kłęby dymu  
robot NJ 165 3.0.

Uczestnicy III Nocy Ro-
botów PIAP ustawiali się 
w długich kolejkach, aby  
z bliska obejrzeć roboty 
medyczne, antyterrory-
styczne, przemysłowe, la-
tające, a nawet pływające. 
Zwiedzający mogli na wła-
sne oczy zobaczyć, gdzie 
i w jaki sposób powstają 
roboty, skąd inżynierowie 
czerpią inspiracje, jak dłu-
go trwa proces konstruk-
cyjny i kto wspiera ich 
wysiłki, a co najważniejsze 
mogli samodzielnie stero-
wać robotami.

Nowością były pokazy dla uczniów, 
które odbywały się na kilka godzin 
przed oficjalnym otwarciem impre-
zy. Uczestniczyło w nich półtora 
tysiąca dzieci. Młodzi fani robotyki  
i automatyki to zarówno przed-
szkolaki, jak i uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjów i techników, 
głównie z terenu Mazowsza.

zaskakujące aPlikacje
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Gabinet Robotów Medycznych odzwiercie-
dlał salę szpitalną, w której zwiedzający 
wcielali się w rolę pacjentów lub lekarzy  
i samodzielnie przeprowadzali „zabiegi”.
Dzięki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii  
z Zabrza uczestnicy wydarzenia mieli  
absolutnie wyjątkową okazję zapoznania 
się w wirtualnej sali operacyjnej z syste-
mem wspomagania chirurgii Robin Heart, 
jednym z najnowocześniejszych na świecie 
robotów kardiochirurgicznych, wspoma-
gających operacje bezinwazyjne.
Innym niezwykłym urządzeniem, zaprezen-
towanym przez Instytut Technik i Apara-
tury Medycznej ITAM, był prototyp robota 
ARM100, służący do rehabilitacji osób z nie-
dowładem kończyn. 
Z kolei Politechnika Poznańska pokazała eg-
zoszkielet kończyn dolnych, interfejs EEG 
sterujący robotem mobilnym oraz protezę 
dłoni sterowaną sygnałem EMG.
Nie zabrakło też robotów z PIAP. Wśród nich 
były roboty RENUS, wspomagające rehabili-
tację i pomagające wrócić do zdrowia chorym 
po udarze mózgu, a także manipulator Stiff-
-Flop – małe chwytne mechaniczne palce.

Inżynierowie z PIAP, na co dzień zajmujący się 
opracowywaniem robotów przeznaczonych m.in. 
dla policjantów, strażaków, centrów antykryzy-
sowych i wojska, zaprezentowali najlepszych ro-
botycznych agentów do zadań specjalnych.
Każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności  
i wcielić się w rolę operatora robota INSPECTOR 
i EXPERT. Zadanie polegało na podjęciu i przenie-
sieniu w wyznaczone miejsce atrapy ładunków 
wybuchowych. Wśród atrakcji były też jazda Tak-
tycznym Robotem Miotanym (TRM) oraz slalom 
robotem PIAP GRYF, bo nawet w pracy sapera 
pośpiech czasem jest wskazany. Na trasie były 
pułapki i elementy pirotechniczne. Dla amatorów  
gier komputerowych przygotowano symula-
tor robotów – wirtualny poligon ćwiczebny dla 
przyszłych operatorów. Na odważnych czekała 
strzelnica z robotami antyterrorystycznymi PIAP 
SCOUT. 
Największą i budzącą ogromne zainteresowanie 
atrakcją był wybuchowy pokaz z wykorzystaniem 
robota IBIS. Operator robota, pirotechnik z wielo-
letnim stażem, zdalnie niszczył atrapę bomby za 
pomocą robota. Eksplozję było słychać z daleka.

MedycyNa PrzyszŁości aGeNci do zadań sPecjalNycH
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Na III Nocy Robotów PIAP było około setki różnego ro-
dzaju robotów i atrakcji zgromadzonych w 19 parkach 
tematycznych, w tym – oprócz wcześniej wymienionych 
– m.in. robotyczna meduza, warsztaty plastyczne z bu-
dowy robotów dla przyszłych konstruktorów, wysoka na 
siedem metrów ścianka do wspinaczki w kształcie robota, 
warsztaty tańca robot dance, eksperymenty naukowe, 
elektro-moda, drukarki i skanery 3D, robot-górnik, filmy 
i opowieści robotyczne, roboty humanoidalne NAO, ro-
bot edukacyjny LEMO, latająca ryba, robot transportowy 
Dromader, robot inżynieryjny Marek, kołowy transpor-
ter opancerzony Rosomak, poruszanie przedmiotami siłą 
umysłu, wirtualny hełm, laserowa harfa, pokaz najnow-
szych technik zapewniających bezpieczeństwo w banko-
wym świecie, czarodziejski ołówek, robo-piłkarze, drony 
i zawody pilotów dronów, łazik marsjański Skarabeusz na 
Mars Yardzie i wiele, wiele innych.
Dotychczasowe trzy edycje Nocy Robotów PIAP odwiedzi-
ło łącznie ponad 16 tysięcy osób, z czego trzecią edycję aż 
8 tysięcy osób, co potwierdza, że roboty coraz bardziej 
interesują Polaków.

Organizatorem wydarzenia był Przemysłowy In-
stytut Automatyki i Pomiarów PIAP z Warszawy 
– polskie centrum robotyki i automatyki, istnieją-
ce od 1965 roku. Instytut specjalizuje się w takich 
dziedzinach jak: robotyka mobilna, automatyka 
przemysłowa, rozwiązania techniczne na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego, sensoryka i systemy 
pomiarowe, inżynieria środowiska, technologie in-
formatyczne. Współorganizatorem był PIAP-Scien-
Tech, który od 2011 roku zajmuje się komercjalizacją 
oraz upowszechnianiem wyników prac badawczych 
powstających w Przemysłowym Instytucie Auto-
matyki i Pomiarów PIAP.
Partnerem głównym wydarzenia było Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju.
Patronem honorowym byli: Minister Gospodarki, 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Marsza-

łek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. 
Warszawy, Komendant Główny Policji oraz Cen-
trum Nauki Kopernik. 
Sponsorami i wystawcami były firmy: KUKA, Co-
mau, Roboty i Spółka, Mały Inżynier, Dziecięca Aka-
demia Twórczości. 
Partnerami i wystawcami byli: Bank BPH, Fundacja 
Dzieci Niczyje, Sieciaki.pl, SMARTTECH, Muzeum Ba-
jek Baśni i Opowieści oraz Fundacja PozRobot.
Patronat merytoryczny nad wydarzeniem, w tym 
nad konkursem dla studentów „Innowacyjna Robo-
tyka. Misja Bezpieczeństwo”, objęli: Association for 
Computing Machinery, Polskie Towarzystwo Infor-
matyczne, IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków  
i Elektroników).
Patroni medialni to PAP Nauka w Polsce, Automaty-
ka, AutomatykaOnline.pl oraz INN Poland.

co krok, to robot kto za tyM stoi?
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Moc atrakcji
Podczas jedNej Nocy

 wejście
∙ Robot Dance
∙  Ścianka do wspinaczki, zawody sumo, 

warsztaty z budowania robotów  
– Roboty i Spółka

 Park robotów PrzeMysŁowycH
∙  Roboty z chwytakami w kształcie ludzkiej  

dłoni – KUKA
∙  Taniec robota na torze jezdnym – KUKA
∙  Robot spawacz do blach grubych – KUKA
∙  Robot do bezpiecznej współpracy  

z człowiekiem – KUKA
∙ Robot barman
∙ Robot rysownik – KUKA
∙  Gra zręcznościowa z robotem – Comau
∙ Robot smok – Comau
∙ Robot koszykarz - Comau

 Park MaŁycH wyNalazców
∙  Budowanie robotów dla przyszłych 

konstruktorów 7-14 lat

 Park FilMów i oPowieści robotyczNycH

 Park robotów Na rzecz bezPieczeństwa
∙  Wirtualne trenażery dla operatorów robotów 

mobilnych

 Park robotów edukacyjNycH
∙ Roboty humanoidalne NAO

 roboskleP i PuNkt iNForMacyjNy
∙ Do nabycia koszulki, kubki, czapki…
∙ Centrum informacji o wydarzeniu

 iNNe atrakcje
∙ Latająca ryba
∙ Przyjazny Robot LEMO
∙ Fundacja Dzieci Niczyje i Sieciaki.pl

 Park robotów wojskowycH
∙ Robot transportowy Dromader
∙ Robot inżynieryjny Marek
∙ Kołowy transporter opancerzony Rosomak

 GabiNet robotów MedyczNycH
∙ Wirtualna sala operacyjna
∙ Podatny manipulator medyczny

 Park 3d desiGN
∙ Wizualizacja projektowania 3D
∙ Drukarki 3D
∙ SMARTTECH i skanery 3D
∙ Robot ratownictwa górniczego
∙ Zestaw atrakcji Centrum Nauki Kopernik
∙ Robotyczna meduza

 Park MaŁycH wyNalazców
∙  Budowanie robotów dla przyszłych 

konstruktorów 3-6 lat

 Park PartNerów i sPoNsorów
Narodowe centrum badań i rozwoju

∙ Ekran dotykowy Touch Anywhere
∙ Poruszanie przedmiotami siłą myśli

roboty i spółka
∙ Foto budka
∙ Wirtualny hełm

Mały inżynier
∙  Warsztaty robotyczne
∙  Konkurs na ecorobota 
∙ Laserowa harfa i wiele innych atrakcji

bank bPH
∙  Bezpieczeństwo i najnowsza technika  

w bankowym świecie
dziecięca akademia twórczości

∙ Czarodziejski ołówek
∙ Robo-piłkarze

Fundacja Pozrobot
∙ Gry i wiele innych atrakcji

 GabiNet robotów reHabilitacyjNycH
∙ Egzoszkielet rehabilitacyjny
∙ Roboty rehabilitacyjne PIAP
∙ Prototyp robota do rehabilitacji kończyn

 Park robotów latającycH
∙ Loty dronów z kamerami
∙ Zawody pilotów
∙ Wystawa modeli latających

 Park robotów Na rzecz bezPieczeństwa
∙ Projekt Śledź
∙ Projekt SFORA
∙ Projekt Proteus
∙ Ewolucja wyposażenia robotów

 Park robotów Na rzecz bezPieczeństwa
∙ Sterowanie robotami EXPERT i INSPECTOR
∙ Szybki jak PIAP SCOUT
∙ Tunel strachu z robotami TRM
∙ Strzelnica robotowa
∙  Detonacja ładunku pirotechnicznego robotem 

IBIS

 Park robotów edukacyjNycH
∙ Omnikierunkowa platforma mobilna
∙ Roboty modułowe
∙ Sterowanie za pomocą fal mózgowych
∙ Robot mobilny Orion
∙ Robot Ryś i Elektron
∙ Robot telefoniczny SOS i wiele innych

 Park tecHNoloGii kosMiczNycH
∙ Opowieści kosmiczne
∙ Galileo Masters – aplikacje konkursowe
∙ Łazik marsjański Skarabeusz na Mars Yardzie
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wraŻeNia uczestNików

Po raz pierwszy odwiedziłam Noc Robotów i bardzo mi się podobało. Gdybym kiedyś w przeszłości wybrała 
inną drogę zawodową, być może również z organizatorami prezentowałabym te wielkie osiągnięcia techniki

– joanna trzepiecińska, aktorka

Po raz pierwszy uczestniczyłem w Nocy Robotów i jestem pod wielkim wrażeniem. 
Tyle niesamowitych konstrukcji zebranych w jednym miejscu stworzyło znakomity 
efekt. Najbardziej podobało mi się, że – oprócz oglądania – mieliśmy również 
możliwość sterowania robotami i poznawania sposobów ich działania. Zarówno 
ja, jak i moje dzieci świetnie się bawiliśmy

– jacek borkowski, aktor

Cieszę się, że mogłam pokazać mojemu synowi najnowsze osiągnię-
cia naszych rodzimych konstruktorów. W przyszłości może będzie 
jednym z nich. Świetna impreza zarówno dla dzieci jak i rodziców

– Paulina z warszawy, mama Filipa

Niespodziewałem się aż tylu atrakcji!
To naprawdę wydarzenie roku
– zbigniew urbański, onet.pl

Bardzo nam się podobała tegoroczna Noc Robotów organizowana przez PIAP. 
Mnóstwo zwiedzających to dowód na to, że roboty są bardzo interesujące, nie 
tylko dla dzieci. Chętnie zostaniemy partnerem kolejnej edycji tego wydarzenia

– krzysztof bieńkowski, roboty i spółka

Roboty już dziś są obecne w środowisku człowieka, jednak często 
nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pomagają nam odkurzać, kosić 
trawniki lub czyścić elewację szklanych budynków. Rola robotów 
wzrasta, dlatego musimy przygotować się na ich masową obecność 

prof. nzw. dr inż. Piotr szynkarczyk,
ekspert ds. inteligentnych systemów bezpieczeństwa,  

zastępca dyrektora PiaP

Tegoroczna edycja była dla nas szczególna, ponieważ w tym roku PIAP obchodzi także 
50-lecie swojego istnienia. III Noc Robotów PIAP to idealna okazja do tego, aby na własne oczy 
zobaczyć, a niekiedy i dotknąć, części historii PIAP, zarówno tej odległej, jak i tej najnowszej

– dr inż. jan jabłkowski, dyrektor PiaP

W tym roku po raz pierwszy miałem okazję odwiedzić PIAP podczas Nocy 
Robotów. Impreza robi ogromne wrażenie jeżeli chodzi o rozmach a ponadto 
zadziwia detalami, które są tu przecież najważniejsze. Jeszcze nigdy wcześniej 
nie miałem szansy zagrać z robotem w koszykówkę, który jak mało kto 
uświadomił mi, jak dużo brakuje mi do doskonałości w tej grze. Duże wrażenie 
robił Rosomak, który budził wielkie zainteresowanie najmłodszych uczestników 
Nocy Robotów, dla których przygotowano też atrakcję w postaci interaktywnych 
bajek. Zarówno dzieci jak i dorośli sporo czasu spędzili z robotami-dinozaurami 
reagującymi na dotyk niczym żywe zwierzęta. Polecam i nie mogę się doczekać 
kolejnej wizyty w PIAP by spotkać starych i nowych „przyjaciół”

– tomek kowalczyk, Polskie radio 



www.nocrobotow.pl
14 15

iii Noc robotów PiaP w MediacH

iii Noc robotów PiaP cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów.  
dziennikarze chętnie rozmawiali z ekspertami, wystawcami i uczestnikami 
wydarzenia. w sumie pojawiło się ponad 170 publikacji w prasie, internecie,  
radiu i telewizji. 

170 publikacji

w konferencji prasowej otwierającej iii Noc robotów PiaP wzięli udział 
reprezentanci kluczowych mediów i blogerzy, zainteresowani tematyką robotyki 
i nowych technologii, m.in. redaktorzy z dziennika rzeczpospolita, tVP info, 
Polskiego radia i radia rdc, czy portalu focus.pl i purepc.pl. 
konferencję poprowadził zbigniew urbański, dziennikarz onet.pl, znany jako  
„Pan Gadżet” z tVN turbo, były rzecznik prasowy komendy stołecznej Policji.

w roli PreleGeNtów wystąPili (od lewej):
dr inż. jan jabłkowski – dyrektor Przemysłowego 
Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP
dr zbigniew Nawrat – ekspert ds. robotów 
medycznych, dyrektor Instytutu Protez Serca 
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
prof. dr hab. inż. jerzy kątcki – zastępca dyrektora 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

prof. nzw. dr inż. Piotr szynkarczyk – ekspert 
ds. inteligentnych systemów bezpieczeństwa, 
zastępca dyrektora Przemysłowego Instytutu 
Automatyki i Pomiarów PIAP
andrzej woźniak – ekspert ds. robotów 
pirotechnicznych, były pirotechnik

716 481

AVE ~ 384 585 PlN
zasięg
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iii Noc robotów PiaP w MediacH

o wydarzeniu można było usłyszeć w zapowiedziach radiowych
największych rozgłośni, takich jak: 

iii Noc robotów PiaP opisywały też media branżowe:

internauci dowiadywali się o iii Nocy robotów PiaP z najważniejszych portali:

do nocnego spotkania z robotami zapraszały czołowe polskie dzienniki:

roboty dumnie pozowały przed obiektywem kamery tVP info,  
zaś robot rMi razem z Marzeną sienkiewicz poprowadził prognozę pogody  

w „Pytaniu na śniadanie” w tVP 2.

∙ Radio Eska
∙ Radio Dla Ciebie
∙ Radio Wawa
∙ RMF MAXXXX
∙ Polskie Radio Dzieciom

∙ I Program Polskiego Radia
∙ II Program Polskiego Radia
∙ III Program Polskiego Radia
∙ IV Program Polskiego Radia

∙ Gazeta Wyborcza
∙ FAKT

∙ SUPER Express
∙ Naszemiasto
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dziĘkujeMy i zaPraszaMy  
Na kolejNą edycjĘ  

Nocy robotów PiaP!



KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
e-mail: nocrobotow@piap.pl, tel. 22 874-01-64

Łukasz Wojtczak – kierownik projektu
Paulina Wojda – PR i fundraising
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