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TARGI WYNALAZKÓW

Od wielu lat Instytut Fizyki ak-
tywnie promuje wyniki badań
naukowych pracowników na
seminariach, konferencjach, ale

także na targach innowacyjnej gospodar-
ki. W tym roku do promocji na targach wy-
brano osiągnięcia kluczowe dla ochrony
środowiska i zdrowia. Taki wybór zaowo-
cował dużym zainteresowaniem zarówno
potencjalnych partnerów, jak i licznymi pre-
stiżowymi nagrodami na targach między-
narodowych. 

Tych nagród w roku 2018 jest już 21,
w tym kilka bardzo prestiżowych, np. dy-
plom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przyznany przez wiceprezesa
Rady Ministrów Jarosława Gowina za
szczególną aktywność w zakresie promo-
cji polskiej nauki na arenie międzynaro-
dowej, wspólny dyplom dla Instytutu Fizyki
i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go za projekt pod nazwą „Markery do wy-
krywania zmian nowotworowych oraz
ukierunkowanego dostarczania leków”
przyznany także przez wiceprezesa Rady
Ministrów Jarosława Gowina, nagrody
IFIA (International Federation of Inventors’
Associations) oraz WIIFA (World Invention
Intellectual Property Associations) za wy-
bitne osiągnięcia innowacyjne. 

Ponadto w czasie targów INTARG
w Katowicach naukowcy z Instytutu Fizy-
ki i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-

skiego otrzymali dyplom „Ambasadora
Polskiej Wynalazczości”, a piszący ten
tekst profesor Marek Godlewski nagrodę Li-
dera Wynalazczości za rok 2018. 

Jeśli chodzi o najwyżej oceniane wyna-
lazki, to warto wymienić przynajmniej kilka. 

W Instytucie Fizyki PAN opracowano
oryginalną architekturę krzemowych ko-
mórek fotowoltaicznych znacząco obni-
żającą koszty produkcji i eliminującą ko-
nieczność stosowania toksycznych związ-
ków chemicznych przy ich produkcji. Za to

rozwiązanie pracownicy Instytutu (dr Ra-
fał Pietruszka, dr Bartłomiej Witkowski
i prof. Marek Godlewski) otrzymali złote
medale na międzynarodowych targach
w Moskwie i Trzyńcu.

Liczne nagrody uzyskało inne rozwią-
zanie z zakresu ochrony zdrowia. Od kil-
ku lat naukowcy z dwóch instytucji (z In-
stytutu Fizyki PAN pod kierunkiem prof.

Marka Godlewskiego i Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego pod kierunkiem
dra hab. Michała Godlewskiego) opraco-
wali nową generację markerów fluore-
scencyjnych do detekcji zmian nowotwo-
rowych. Za te badania doktoranci z SGGW
mgr Paula Kiełbik i mgr Jarosław  Olszewski
dostali nagrody Lidera Innowacji w kate-
gorii młody wynalazca. W chwili obecnej ba-
dania ukierunkowane są na modyfikację
opracowanych markerów, tak aby umożli-
wiały nie tylko detekcję obszaru zmian
chorobowych (patrz rys. 2), ale także se-
lektywne dostarczanie leków. 

Najnowsze badania (nagrodzone
w roku 2018) dotyczą mechanizmu trans-
portu leków do mózgu. Opracowany sys-
tem nanocząstek wprowadzony doustnie
z lekiem ulega efektywnemu wchłanianiu
przez przewód pokarmowy, jest dostarczany
przez krew do mózgu, gdzie w ciągu 24 go-
dzin jest transportowany przez barierę
krew-mózg do neuronów. Po uwolnieniu do
mózgu kompleks nanocząsteczkowo-le-
kowy dysocjuje, a lek odkłada się w neu-
ronach, podczas gdy nośniki nanocząste-
czek ulegają biodegradacji. Autorami tego
rozwiązania są mgr Paula Kiełbik, mgr Wal-
demar Lipiński, dr hab. Michał M. Go-
dlewski z SGGW oraz  dr inż. Jarosław Ka-
szewski i prof. Marek Godlewski z Instytutu
Fizyki PAN.

Prof. dr hab. Marek Godlewski
Kierownik Centrum Transferu 
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Instytut Fizyki PAN 
liderem innowacji
W 2018 roku Instytut Fizyki za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał 
już 21 nagród i wyróżnień, w tym na wystawach w Moskwie (Rosja) 
i Trzyńcu (Czechy) oraz podczas targów INTARG w Katowicach 

Rys. 2 Wycinki płuc – lewy obszar niezaatakowany przez nowotwór, środkowy i prawy – ob-
szar ze zmianami chorobowymi identyfikowanymi świeceniem znacznika (kolor czerwony)

Rys. 1 Na rysunku matryca nanosłupków ZnO otrzymana metodą hydrotermalną jako
element górnej elektrody opracowanej komórki fotowoltaicznej (z prawej)






