03.04.2019

TWÓRCY RAKIETY ILR-33 BURSZTYN
UHONOROWANI W MOSKWIE
W dniach 26-29 marca 2019 roku odbył się XXII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i
Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2019”. Wystawa Archimedes w Moskwie jest jedną z
największych i najbardziej znanych światowych imprez tego typu. Przez lata organizatorzy
wypracowali sobie renomę i markę, przez co jest ona miejscem odwiedzanym przez specjalistów
różnych branż z całego świata. Tegoroczna edycja salonu zgromadziła ponad 500 wynalazków z 22
krajów świata.
Do Moskwy przyjechali wynalazcy z: Rosji, Niemiec, Portugalii, Włoch, Cypru, Macedonii, Słowenii,
Austrii, Serbii, Rumunii, Czech, Polski, Indonezji, Korei Południowej, Tajlandii, Tajwanu, Indii, Chin,
Makao, Arabii Saudyjskiej i Iraku.
Organizatorem kolektywnego stoiska polskich wynalazców była Agencja Promocyjna INVENTOR –
wyłączny przedstawiciel na Polskę moskiewskiej wystawy.
W polskim stoisku zaprezentowanych zostało siedem innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez
instytuty badawcze i wyższe uczelnie. W rozgrywanych w 42. kategoriach tematycznych konkursach
prezentowane innowacje zdobyły sześć złotych i jeden srebrny medal.
Medal srebrny otrzymał Instytut Lotnictwa za rozwiązanie: „Rakieta ILR-33 “Bursztyn” jako system
wynalazków oraz innowacyjna platforma do badań eksperymentalnych w warunkach obniżonej
grawitacji”.
Autorzy rozwiązania: inż. Michał Pakosz, mgr inż. Bartosz Bartkowiak, dr inż. Adam Okniński, mgr inż.
Kamil Sobczak, inż. Damian Kaniewski, inż. Jan Matyszewski, inż. Paweł Nowakowski, inż. Błażej
Marciniak, mgr inż. Dawid Cieśliński, mgr inż. Damian Rysak, dr inż. Dominik Kublik, inż. Tobiasz
Mayer, inż. Maciej Skórski, mgr inż. Anna Kasztankiewicz, mgr inż. Ewa Majewska, mgr inż. Tomasz
Noga, mgr inż. Jakub Rachucki, inż. Arthur Pazik, Witold Wąsowski, Janusz Pieniążek, mgr inż. Jaromir
Smętek, dr inż. Paweł Surmacz, mgr inż. Jacek Mazurek, dr Grzegorz Rarata, dr inż. Zbigniew Gut, mgr
inż. Wojciech Florczuk, prof. dr hab. inż. Piotr Wolański (projekt prezentowany w ramach nagrody dla
Adama Oknińskiego – laureata I miejsca w konkursie „Innowator Mazowsza” w kategorii Młody
Innowacyjny Naukowiec organizowanym przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Nagrodę sponsorowała Agencja Promocyjna Inventor).
Moskiewska wystawa okazała się dużym sukcesem polskich innowacji ponieważ poza prestiżowymi
nagrodami przeprowadzonych zostało kilka interesujących rozmów biznesowych, które potencjalnie
mogą zaowocować sprzedażą produktów i technologii oraz współpracą naukowo techniczną.
Pełna lista polskich nagrodzonych jednostek dostępna jest pod tym adresem.
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