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Kto nie był, niech żałuje. Taka okazja nie trafia się często. III już Dzień Otwarty w Centrum
Badawczo-Rozwojowym Nokii w Krakowie w tym roku był wyjątkowy. W sobotę, 20 maja,
każdy z przybyłych gości mógł zajrzeć w niedostępne dla osób z zewnątrz zakamarki firmy,
obejrzeć specjalnie przygotowane prezentacje, sprawdzić na własne oczy, jak wygląda praca
w Nokii i porozmawiać z pracownikami o ich codziennych obowiązkach. To jednak nie
wszystko, organizatorzy przygotowali też wiele innych atrakcji.
- Dni Otwarte w naszym krakowskim Centrum mają już kilkuletnią tradycję – mówi dr Edward
Lubkiewicz, dyrektor ds. jakości produktów Small Cells. - Organizujemy tego typu spotkania od
roku 2011, czyli od chwili, kiedy Nokia kupiła część Motoroli. Wtedy też zaczęliśmy współpracę z
krakowskimi uczelniami i organizację różnych form dni otwartych. Dzisiejsze spotkanie
przeznaczone jest dla wszystkich: dorosłych, młodzieży i dzieci. Poziom, na jakim prezentujemy
nasze dokonania jest bardzo przystępny, chodzi o to, żeby nawet uczniowie podstawówki mogli
wszystko zrozumieć. Co jakiś czas organizujemy także dni otwarte dla węższego grona
specjalistów.
Wiele osób, zwłaszcza licealistów i studentów, było ciekawych, jak wygląda praca w Centrum i jakie
warunki trzeba spełniać, aby znaleźć tutaj zatrudnienie. Nic dziwnego, inżynierowie pracujący w
krakowskiej Nokii na co dzień zajmują się tworzeniem i testowaniem oprogramowania, które
następnie wdrażają operatorzy mobilnych sieci z całego świata, zatem praca w takim zespole to
marzenie niejednej osoby.
- W Krakowie zajmujemy się przede wszystkim jednym działem produktów Nokii, czyli stacjami
bazowymi – wyjaśnia dr Edward Lubkiewicz. - Są to odbiorniki i nadajniki sygnałów radiowych, w
tej chwili głównie LTE. - Nasi inżynierowie piszą oprogramowanie, testują go w laboratorium,
tworzą do niego dokumentację oraz wymagania, czyli standardy technologiczne.

Tworzenie wymagań to prawdziwa sztuka, mamy inżynierów, którzy są ekspertami w tej
dziedzinie. Najwięcej zatrudniamy osób piszących oprogramowanie, mniej mamy testujących,
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natomiast pozostali to małe kilkunastoosobowe grupy. W naszym Centrum są dwa działy jakości:
dla biznesu LTE oraz dla biznesu Small Cells.
Dużym zainteresowaniem gości cieszyło się zwiedzanie laboratorium – jest to miejsce, gdzie
znajduje się najnowszej generacji sprzęt przeznaczony do testowania rozwiązań systemowo–
telekomunikacyjnych oraz praktycznie każdej mobilnej technologii telekomunikacyjnej dostępnej
obecnie na świecie.
Zwiedzający z zaciekawieniem oglądali też przygotowane DEMA. Podczas prezentacji na żywo
można było zobaczyć działanie łącza radiowego systemu LTE z wykorzystaniem kompletnego
stanowiska pomiarowego. Przeprowadzano eksperymenty oraz badania maksymalnych
przepustowości w różnych warunkach radiowych, takich jak: laboratoryjne, pociąg pędzący 300
km/godz., centrum miasta i winda. Firma przygotowała również DEMO prezentowane przez Nokię
w Barcelonie na największych branżowych targach - Mobile World Congress.
Dla osób pasjonujących się telekomunikacją i programowaniem przygotowano trzy zamknięte
wykłady (należało się wcześniej zapisać). Pierwszy dotyczył rozwoju sieci komórkowych – od GSM
do LTE. Kolejny to wprowadzenie do technologii 5G; ostatni z wykładów skupiał się na omówieniu
jakości i wymagań, jakie mają klienci w stosunku do produktów Nokii.
Organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych. - Przygotowaliśmy warsztaty z
programowania, gdzie dzieci mogły stworzyć własną grę lub animację albo quiz – wymienia Paulina
Radosz, koordynatorka projektu Dnia Otwartego. - Dzieciaki z entuzjazmem zasiadały też w
fotelu prezesa, a zdjęcie wówczas wykonane będzie na pewno miłą pamiątką. W pokoju do zabaw
najmłodsi mogli ciekawie spędzić czas, m.in. budując obiekty z klocków lub bawiąc się różnymi
zabawkami.
Pogoda dopisała i każdy, kto chciał zaczerpnąć świeżego powietrza, mógł wyjść na rozległy
trawnik na zewnątrz budynku. A tam kolejne atrakcje: pokazy i warsztaty tworzenia latawców,
boisko do siatkówki plażowej, kiełbaski z grilla i zimne napoje. Dzieciaki oblegały karetkę
edukacyjną, gdzie sanitariusze szkolili najmłodszych, jak udzielać pierwszej pomocy. Dorośli w
tym czasie odpoczywali w strefie chillout na wygodnych leżakach. To był udany dzień.
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