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Może czasem zamiast kilkunastu serwerów, w kilkunastu szkołach wystarczy postawić 

jeden, dla całej gminy? Może zamiast kilku administratorów zatrudnić jednego, który 

zadba, by wszystko było spójne i  wydajne? Może czasem, zamiast kupować sprzęt, 

wziąć go w  leasing i po trzech, czterech latach mieć kolejny nowy pakiet urządzeń? – 

wskazuje Katarzyna Węglińska, B2B Account Manager 

Skrojone na miarę potrzeb

Lekcje z Samsungiem

Rozmawiał: 

Maciej Kułak

Nad koncepcją Smart City pracuje m.in. Kraków. Jak może 

wyglądać takie Smart City pod Wawelem lub np. w Łodzi?

Tak jak tego będą chcieli mieszkańcy. Wiem, 

że  to  brzmi trochę jak bajka przyszłości, gdy 

zestawiamy to wszystko z prozą życia – korka-

mi, niewydolną komunikacją miejską, dziura-

mi w chodnikach. Jednak dzięki technologiom 

życie w naszych metropoliach może być milsze, 

spokojniejsze, ciekawsze. Ale tylko, jeśli w bu-

dowę inteligentnych miast zostaną włączeni 

ich mieszkańcy. To  oni wiedzą najlepiej czego 

w mieście brakuje. To oni powinni zdecydować, 

czy w  pierwszej kolejności powinien powstać 

np. elektroniczne rozkłady jazdy na  przystan-

kach – dodatkowo zsynchronizowane z rozkła-

dami lotów lub godzinami odjazdów pociągów 

z  najważniejszych stacji kolejowych – czy też 

wspólny system zarządzania edukacją. Smart 

City powinno być skrojone na miarę potrzeb je-

go mieszkańców.

Kraków ale też i inne miasta przygotowują strategię 

budowy Smart City. Samsung mocno angażuje się 

w podobne projekty. Czym jest Smart City?

To  nowoczesna forma zarządzania miastem, 

w  której czynny udział biorą mieszkańcy. 

To miasto inteligentne, bardzo dobrze zarządza-

ne, doskonale zaplanowane, w którym żyje się 

lepiej i na rozwój którego, największy wpływ ma-

ją mieszkańcy. Doskonałym przykładem takiego 

Smart City jest Barcelona. I nie chodzi tu tylko 

o  elektroniczny system zarządzania np. komu-

nikacją miejską, ale przede wszystkim detale 

poprawiające komfort życia. Wyobraźmy sobie, 

że  idąc chodnikiem zauważymy niebezpieczną 

wyrwę. Robimy zdjęcie i podłączamy je do spe-

cjalnej aplikacji na naszym smartfonie. W ułam-

ku sekundy, o przeszkodzie zostaną poinformo-

wane odpowiednie służby.Tak to wszystko może 

wyglądać także w polskich miastach. Zaintere-

sowanie projektem Smart City, które 'rmujemy 

wraz z partnerami technologicznymi jest duże.
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ne najwyższym szczytom świata. Tu, już niedługo 

będzie można zwiedzić wszystkie ośmiotysięczniki 

świata, przygotować się na wyprawę, jednocześnie 

ucząc się geogra%i i biologii, a w przyszłości tak-

że %zyki. Powstała tu  też leśna ścieżka edukacyj-

na, a wszystkie eksponaty można oglądać z każdej 

strony, dotykać, przy okazji poznając świat gór. Do 

zwiedzania wykorzystywane są tablety i  czujniki 

umieszczane w pobliżu eksponatów. To prawdzi-

wa innowacja, bo każdy ze zwiedzających w tym 

samym czasie może uzyskiwać różne informacje 

stojąc przy tym samym obiekcie.

Na jakim etapie są prace?

Gotowy jest system zarządzania i serwery, trwa 

pisanie oprogramowania i  zbieranie informa-

cji. Do tego celu wykorzystane będzie archiwum 

Polskiego Związku Himalaistów. To bogata ba-

za, która znakomicie wypełni muzeum ciekawy-

mi treściami.

Jaką role w projekcie pełni Samsung?

Wspomaga muzeum jako partner technolo-

giczny. Dostarczyliśmy tablety i monitory wiel-

koformatowe. Służymy też wsparciem mery-

torycznym. Mamy nadzieję, że  to  wszystko 

się będzie cały czas rozwijać, by już niedługo 

można było tam też prowadzić lekcje. Eduka-

cja to dla nas bardzo ważna dziedzina. Poma-

gamy szkołom wychodzić naprzeciw oczekiwa-

niom jakie przed uczniami stawiać będzie życie 

w cyfrowym świecie.

Stąd pomysł na projekt Mistrzowie Kodowania?  

Od jego startu minął rok, jakie wnioski?

To  jeden z  naszych sztandarowych projektów, 

który popularnością przerósł najśmielsze ocze-

kiwania. Dokładnie 28 sierpnia 2013 roku ru-

szyła pilotażowa edycja Mistrzów Kodowa-

nia, inicjatywy przygotowanej przez Samsung 

Electronics Polska wraz z partnerami. Wów-

czas wzięły w nim udział 34 szkoły z całej Pol-

ski wskazane przez: Centrum Edukacji Oby-

watelskiej, Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz 

Stowarzyszenie Rodzice w  Edukacji. Prze-

konaliśmy się wówczas, że  nauka podstaw 

programowania w  szkołach jest potrzebna 

i pożądana przez uczniów. Dowodem była fre-

Katarzyna Węglińska, B2B Account Manager
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Jak na koncepcję inteligentnego miasta patrzą samorządy?

Myślałam, że  nie będzie poważnego odzewu, 

że  prezydenci, burmistrzowie i  wójtowie żyją 

myślami o zbliżających się wyborach. Na szczę-

ście tak nie jest. Naprawdę,wielu samorządow-

ców patrzy w  przyszłość – nie przez pryzmat 

kadencji, ale długofalowo. To pokazuje jak sa-

morząd dojrzał, a  ludzie piastujący urzędy na-

prawdę troszczą się o  swoich mieszkańców. 

W samorządach nie brakuje młodych ludzi, któ-

rzy przenoszą wzorce z innych gmin, powiatów, 

a nawet państw. Badają wskaźniki poziomu ży-

cia, pytają mieszkańców, konsultują z nimi zmia-

ny. Rzeczywiście ten dialog jest widoczny.

A jakiego wsparcia potrzebują?

Przede wszystkim technicznego. To  doskona-

le widać w edukacji. Wielu rządzących gmina-

mi unowocześnia szkoły. Problem w tym, że bez 

żadnej koncepcji. Trzeba im wyjaśniać, że  nie 

wystarczy kupić sprzęt. On musi, niczym zestaw 

klocków, pasować jeden do drugiego, stanowić 

spójną całość.

Może czasem zamiast kilkunastu serwerów 

w kilkunastu szkołach wystarczy postawić jeden 

dla całej gminy? Może zamiast kilku administra-

torów zatrudnić jednego, który zadba, by wszyst-

ko było spójne i wydajne? Może czasem, zamiast 

kupować sprzęt, wziąć go w leasing i po trzech, 

czterech latach mieć kolejny nowy pakiet urzą-

dzeń? Technologie szybko się zmieniają i trzeba 

brać to pod uwagę, także planując Smart City.

Doskonałym przykładem takiego planowania 

jest położona u stóp Babiej Góry gmina Zawoja. 

Powstaje tam multimedialne muzeum poświęco-
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kwencja w  pierwszej edycji programu, która 

przerosła wszelkie oczekiwania organizato-

rów – swój akces zgłosiło aż 120 szkół z całej 

Polski. Prawie 5 tys. uczniów pod okiem 250 

nauczycieli z 16 województw zgłębiało tajniki 

języka programowania tworząc gry, aplikacje 

i pokazy multimedialne w Scratch’u – intuicyj-

nej platformie stworzonej przez specjalistów 

z  renomowanego Massachusetts Institute of 

Technology. Ta metoda nauki nie polega na 

nudnym pisaniu niekończących się ciągów ko-

du. W Scratch’u młodzi mistrzowie przesuwają 

klocki przypisane konkretnym funkcjom, wi-

dząc efekt swojej pracy w czasie rzeczywistym.

Wspieracie też szkoły zawodowe?

To ważny segment edukacji i niestety przez la-

ta zaniedbywany, a dziś potrzebujący wsparcia 

zarówno metodycznego jak i  technologiczne-

go. Poprzez udział w  konferencjach, spotka-

niach w  szkołach i kongresach chcemy poka-

zywać dyrektorom i nauczycielom – jak nowe 

technologie mogą poprawić jakość naucza-

nia w szkołach technicznych. Wskazujemy też 

gdzie szukać pomocy. A  tej nie brakuje. Do-

skonałym przykładem są centra programowe 

BMW. Pobrane aplikacje pozwalają z poziomu 

tabletu na pełną diagnostykę auta, wspomaga-

ją wyszukiwanie awarii i tym samym pokazują 

sposób naprawy. Uczniowie w  technikach ho-

telarskich dzięki naszym rozwiązaniom mogą 

się uczyć zarządzania profesjonalnymi obiekta-

mi. Wiele ciekawych propozycji mamy też np. 

dla szkół fryzjerskich. Wśród nich są m.in.pro-

gramy pozwalające dobrać fryzurę. Cały eks-

peryment odbywa się na tablecie – bez ryzyka, 

że  obiekt na  którym eksperymentujemy wyj-

dzie rozczarowany. Zachęcamy do korzystania 

z naszych doświadczeń i dedykowanych eduka-

cji rozwiązań.

AMSTERDAM

Jako pierwszy w Europie miał miejską sieć WiFi.

Nie dziwi zatem fakt, iż miasto jest pionierem 

jeżeli chodzi o wdrażanie rozwiązań „smart city“ 

oraz „internetu wszechrzeczy“. Amsterdam 

posiada systemy inteligentnego parkowania, 

oświetlenia ulicznego i ostrzegawczego, a także 

inteligentne sieci elektroenergetyczne. Dzięki 

analizie informacji dotyczących ruchu uliczne-

go system dynamicznie reaguje na  bieżącą 

sytuację w  mieście. Rozwiązania te znacznie 

wpływają na  podwyższenie komfortu życia 

mieszkańców i  poziomu ich bezpieczeństwa 

oraz redukcję kosztów.

BARCELONA

Już niebawem będzie mogła pochwalić się jed-

nym z najnowocześniejszych systemów komu-

nikacji miejskiej w Europie

Władze miasta wprowadziły testowo inteligent-

ne przystanki autobusowe wyposażone w ekra-

ny dotykowe, sieć WiFi oraz ekrany LCD, na któ-

rych wyświetlane są informacje dla mieszkań-

ców i turystów. Zebrane przez system informa-

cje pozwolą na zmniejszenie czasu oczekiwania 

oraz analizę zatłoczenia w środkach komunika-

cji. W  stolicy Katalonii pojawiły się również 

pierwsze inteligentne autobusy wyposażone 

w  sieć bezprzewodową. Barcelończycy mogą 

także czerpać korzyści z  systemu inteligentne-

go parkowania oraz oświetlenia drogowego. 

Wszystkie te rozwiązania umocniają pozycję 

Barcelony na  rynku turystycznym i  podnoszą 

komfort życia mieszkańców.

NICEA

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkań-

ców władze Nicei umieściły w  jednym z popu-

larnych centrów handlowych pierwszy punkt 

wirtualnego kontaktu z  urzędnikiem nazwany 

‚Spot Mairie’.

Rozwiązanie to  umożliwia spotkanie z  przed-

stawicielem miasta i  załatwienie potrzebnych 

spraw w  środowisku wirtualnym, bez potrzeby 

odwiedzania urzędu. Rozmowa odbywa się za 

pośrednictwem systemu Cisco TelePresence, 

a komendy wprowadzane są za pomocą ekranu 

dotykowego. Dodatkowo w ‚Spot Mairie’ można 

wydrukować potrzebny formularz, a  także 

zeskanować i  wysłać przygotowany wcześniej 

dokument. Celem projektu jest ułatwienie 

mieszkańcom kontaktu z urzędnikiem w miej-

scach często odwiedzanych takich, jak bibliote-

ki czy centra handlowe. Władze Nicei planują 

instalację kolejnych punktów „Spot Mairie”

Inteligentne miasta Europy


