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Dokończenie na  II str. okładki

Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała XXVIII 
plebiscyt redakcji „Przeglądu Technicznego” i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych NOT o tytuł Złotego Inżyniera 2021.

Laureaci odebrali prestiżowe statuetki i dyplomy, które wręczali wspólnie An-
drzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Murdzyk 
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ewa Mańkiewicz-Cudny 
– prezes FSNT-NOT oraz Martyna Jachimowicz – redaktor naczelny „Przeglądu 
Technicznego”.

W Gali udział wzięli także: Jacek Semaniak – Prezes Głównego Urzędu Miar, 
Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP, prof. Michał Kleiber – prze-
wodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. Leszek Rafalski – przewodni-
czący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Bogusław Smólski – przewod-
niczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, prof. Zbigniew Kledyński 
– prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. Zbigniew Marciniak – prze-
wodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2018-2021,  
dr Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Obecni byli również przedstawiciele resortów, dyrektorzy centralnych 
agend i profesorowie uczelni oraz instytutów badawczych, przedsiębiorcy, prezesi 
spółek NOT i działacze ruchu stowarzyszeniowego z całego kraju oraz oczywiście 
laureaci XXVIII edycji plebiscytu, jak również laureaci z edycji poprzednich.

XXVIII Gala plebiscytu 
„Złoty Inżynier” 



Dokończenie z I str. okładki

XXVIII Gala plebiscytu „Złoty Inżynier” 

Goście i uczestnicy Gali Złoty Inżynier w sali konferencyjno-balowej Warszawskiego Domu Technika NOT.

Spotkanie Klubu Złotego Inżyniera w sali prezydialnej WDT.

Diamentowy Inżynier prof dr hab.  inż. Tadeusz Więckowski Honorowy Złoty Inżynier ks. biskup Waldemar Pytel

Honorowy Złoty Inżynier dr Stanisław Latek Prezes SEP Piotr Szymczak wręcza redakcji PT medal 100-lecia SEP
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ZŁOCI 
INŻYNIEROWIE 2021

Prof. dr hab. inż. Henryk Bujak
dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji

Roślin-PIB w Radzikowie, nauczyciel
akademicki na Uniwersytecie 

Przyrodniczym
we Wrocławiu

kategoria: INNOWACJE

Prof. dr. hab. inż. Janusz Dyduch
mechanik, nauczyciel akademicki 

na Uniwersytecie
Techniczno-Humanistycznym

w Radomiu, prezes SITK RP, działacz NOT
kategoria: KOMUNIKACJA

Mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
inżynier budownictwa, nauczyciel

akademicki, działaczka PZITB,
wiceprezes SITPMB

kategoria: INFRASTRUKTURA

Mgr inż. Piotr Kostro
mechanik, zarządza spółką Radomskie

Centrum Innowacji i Techniki w Radomiu
kategoria: ZARZĄDZANIE

Inż. Dariusz Kruk
inżynier budownictwa, pracownik firm:

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych
– 7 SA, STRABAG Sp. z o.o., TRAKCJA SA

kategoria: MENEDŻER

Dr hab. inż. Wacław Romuald
Muzykiewicz, prof. AGH

nauczyciel akademicki
na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH,
wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów

i Techników Metali Nieżelaznych, 
działacz NOT

kategoria: NAUKA

Mgr inż. Janusz Onyszczuk
mechanik, specjalista ds. systemów

zarządzania, wiceprezes firmy ASMET,
członek SIMP

kategoria: JAKOŚĆ

Mgr inż. Wiesław Paluszyński
informatyk, prezes zarządu firmy Trusted

Information Consulting, wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

kategoria: INFOTECHNOLOGIA

SREBRNI 
INŻYNIEROWIE 2021

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
informatyk, kierownik Katedry Technologii

Informacyjnych Mediów na UW
kategoria: INFOTECHNOLOGIA

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński
ekspert w PKN ORLEN,

prezes SITPChem O/Płock
kategoria: ZARZĄDZANIE

Dr inż. Marek Ksepko
leśnik, hydrolog,

zastępca dyrektora Oddziału Biura
Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej

w Białymstoku
kategoria: EKOLOGIA

Dr hab. inż. Anna Masek
chemik, nauczyciel akademicki w Instytucie
Technologii Polimerów i Barwników PŁ,

ekspert NCBR, PARP; członek SITPChem
kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Dr inż. Jan Matuszewski
elektronik, ekspert MON, kieruje

Zakładem Systemów Radioelektronicznych
na Wydziale Elektroniki WAT

kategoria: JAKOŚĆ

Dr inż. Witold Rzepiński
inżynier rolnik, wykładowca akademicki
w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

kategoria: INNOWACJE

MŁODZI 
INŻYNIEROWIE 2021

Dr inż. Konrad Henryk Markowski
elektronik, naukowiec z Politechniki

Warszawskiej, prezes Koła Zakładowego
SEP na PW

Mgr inż. Kamil Edward Nawirski
specjalista marketingu, członek Polskiego

Zrzeszenia Inżynierów i Techników
Sanitarnych, działacz NOT

WYRÓŻNIENI 
INŻYNIEROWIE 2021

Mgr inż. Tomasz Detka
elektryk, pracuje w Sieci Badawczej

Łukasiewicz – PIMOT
kategoria: KONSTRUKCJE

Mgr inż. Jan F. Lemański
specjalista ochrony środowiska,

rzeczoznawca i projektant, członek PZITS,
działacz NOT z Poznania
kategoria: DZIAŁACZ

STOWARZYSZENIOWY

dr inż. Piotr Matejuk
mechanik, wiceprezes Towarzystwa Kultury

i Historii Techniki
kategoria: HISTORIA TECHNIKI

Dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz,
prof. PW

mechanik, nauczyciel akademicki na
Politechnice Warszawskiej, 

członek Polskiego
Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki

kategoria: KOMUNIKACJA

Dr hab. inż. Adrian Różański
nauczyciel akademicki z Wydziału

Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechniki Wrocławskiej

kategoria: NAUKA

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec,
prof. PK

materiałoznawca, nauczyciel akademicki
na Politechnice Krakowskiej, członek

SITPChem, SPWiR, Polskiego
Stowarzyszenia Biomateriałów.

kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Mgr inż. Edward Ziaja
elektryk, pełnomocnik Zarządu Instytutu
Automatyki Systemów Energetycznych,
przewodniczący Sekcji Energetyki SEP

kategoria: INNOWACJE

HONOROWI 
ZŁOCI INŻYNIEROWIE
„Przeglądu Technicznego”

Dr Stanisław Latek
fizyk jądrowy z Instytutu Chemii  

i Techniki Jądrowej

Ks. bp Waldemar Pytel
biskup diecezji wrocławskiej

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiegor

DIAMENTOWY 
INŻYNIER 2021

Prof. dr hab. inż. 
Tadeusz WIĘCKOWSKI

inżynier elektryk, rektor Politechniki
Wrocławskiej w latach 2008–2016
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  Złoty Inżynier 2021
  Wyniki Plebiscytu Czytelników

PRZEGLĄD TECHNICZNY 3/2022

W sektorze morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w Polsce pracuje niewiele kobiet. Jesz-
cze mniej zarządza firmami w tej rozwijającej się dynamicznie branży offshore-wind.  
Potrzebne są do tego nie tylko odpowiednie kwalifikacje i wiedza inżynierska, ale także 
wyjątkowe umiejętności  koordynowania pracy interdyscyplinarnego zespołu. Kompetencje  
i predyspozycje absolwentki studiów podyplomowych MEW na Politechnice Gdańskiej 
zdecydowały, że mgr inż. Oliwia Bryja została niedawno prezesem polsko-brytyjskiej spółki  
JES. Z Oliwią Bryją rozmawia Jolanta Czudak.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) utworzono na podstawie ustawy z 20 października 
1994 r. Do ich zadań należało przyśpieszanie dynamiki rozwoju określonych w rozpo-
rządzeniu regionów, przez przyciąganie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy.  
30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji i utworzeniu  
Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).
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Z	DZIAŁALNOŚCI	WŁADZ	FSNT-NOT	ZARZĄD	GŁÓWNY

Na posiedzeniu 24 lutego 2022 r.:

·	 Omówił:
-	 sytuację spółki WDT NOT
-	 sprawy zgłaszane przez TJO z: Piotrkowa Trybunalskiego, 
Białej Podlaskiej, Elbląga, Koszalina i Krakowa
-	 stan realizacji planu działań Zarządu Głównego na I kw. 
2022 r.
-	 projekt Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej 
dotyczącą Debat Technologicznych

·	 Zatwierdził:
-	 skład i przewodniczących Komisji i Komitetów 
Naukowo-Technicznych FSNT-NOT
-	 podział obowiązków między członków ZG, w tym współ-
praca z TJO i nadzór nad Komitetami N-T FSNT-NOT 
i Komisjami

·	 Podjął uchwałę w sprawie: 
-	 nadanie odznak honorowych NOT

Na posiedzeniu 18 marca 2022 r.:

·	 Omówił:
-	 sytuację spółki WDT NOT
-	 sprawy zgłaszane przez TJO z: Grudziądza, Piotrkowa 
Trybunalskiego i Wrocławia
-	 przebieg Światowego Dnia Inżyniera 4.03.2022 r.
-	stan przygotowań do: Światowego Zjazdu Inżynierów Pol-
skich; Konkursu Laur Innowacyjności; Konkursu Technicus; 
Olimpiady Wiedzy Technicznej i Programu Bezpieczne Prak-
tyki i Środowisko

·	 Zatwierdził:
-	 zakres opieki i nadzoru poszczególnych członków Zarządu 
Głównego nad działalnością merytoryczną FSNT-NOT

·	 Podjął uchwały w sprawie: 
-	 nadania tytułów Ekspert NOT
-	 powołania Kapituły konkursu Laur Innowacyjności
-	 powołania Jury Konkursu Technicus 2022.

Na posiedzeniu 12 kwietnia 2022 r.:

·	 Omówił:
-	 sprawy zgłaszane przez TJO z: Piotrkowa Trybunalskiego, 
Radomia, Grudziądza, Wrocławia i Szczecina
-	 wykonanie Budżetu Zarządu Głównego za I kwartał 2022 r.
-	 propozycje Podzespołu Biznesowo-Ekonomicznego 
w ramach Zespołu Gospodarczego FSNT-NOT
-	 sytuację spółki WDT NOT

·	 Zatwierdził:
-	 Plany działalności Komitetów N-T FSNT-NOT i Komisji na 
kadencję 2021-2025: Komitetu N-T FSNT-NOT Ergonomii, 
Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie; Komitetu N-T 
FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji; Komisji 
Młodzieży FSNT-NOT; Komisji Wyróżnień FSNT-NOT; 
Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT i Komisji FSNT-
NOT ds. Innowacji i Technologii
-	uzupełnienie składu Zespołu ds. Przyjmowania Nowych 
Członków

1 marca Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny spo-
tkała się z Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) An-
drzejem Ziółkowskim. Przedmiotem rozmów był udział UDT  
w XXVII Kongresie Techników Polskich i V Światowym Zjeździe 
Inżynierów, organizowanych  przez FSNT-NOT (23-25.06.2022. 
Gliwice).

3 marca miało miejsce spotkanie Prezes FSNT-NOT Ewy 
Mańkiewicz-Cudny z prof. Marcinem Pałysem, nowym Prezesem 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dotyczyło 
kontynuowania  współpracy szczególnie w odniesieniu do cza-
sopism naukowo-technicznych. 

4 marca odbyły się w formule zdalnej obchody Światowego 
Dnia Inżynierów Polskich organizowane przy współudziale Poli-
techniki Warszawskiej pod hasłem „Zbudujmy lepszą inżynierię 
przyszłości”. W programie rocznicowego wydarzenia przewidzia-
no wiele interesujących wystąpień podkreślających wkład inżynie-
rów w rozwój nauki, medycyny, technologii i gospodarki. Wystą-
pienie inauguracyjne prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, 
prorektora ds. nauki  Politechniki Warszawskiej poświęcone było 
nowym technologiom w energetyce jako odpowiedź na wyzwania 
Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród ważnych zagadnień nie za-
brakło też problematyki dotyczącej wykorzystania przełomowych 
rozwiązań w diagnostyce i leczeniu pacjentów z wadami słuchu, 
rozwoju digitalizacji, a także perspektyw kształcenia inżynierów 
dla przyszłości. 

4 marca miało miejsce XI Webinarium Techniczne Akademii 
Inżynierskiej w Polsce, które odbyło się w ramach Światowego 
Dniu Inżyniera. Wykład pt. „Współczesne kierunki rozwoju ob-
róbki cieplnej stali” wygłosiła prof. Emilia Wołowiec-Korecka 
z Politechniki Łódzkiej. Uczestniczyła w nim Prezes FSNT-NOT 
Ewa Mańkiewicz-Cudny.

7-8 marca odbyło się online 14 Forum Gospodarcze TIME 
zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Te-
lekomunikacji, w którym uczestniczyła Prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny.

9 marca Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wzięła 
udział w zdalnym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Akade-
mii Inżynierskiej w Polsce.

14 marca Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała spotka-
nie poświęcone organizacji konkursu Polskiej Nagrody jakości. 
W spotkaniu wzięła udział Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-
-Cudny. 

15 marca odbyło się zdalne posiedzenie Akademii Inżynier-
skiej w Polsce, w którym uczestniczyła Prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny. 

16 marca w Warszawskim Domu Technika odbyła się Gala 
laureatów Konkursu Perły Ceramiki UE 2021. Organizatorem 
wydarzenia była redakcja czasopisma „Wokół Płytek Ceramicz-
nych”. W uroczystości uczestniczył wiceprezes FSNT-NOT Stefan 
Góralczyk. 
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17 marca miało miejsce zebranie Rady Regionu Zachodnio-
pomorskiego w Szczecinie. Celem spotkania było przedstawienie 
informacji na wypracowanie narzędzi do rozwiązania problemów 
Rady w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Pawłowski, 
wiceprezes FSNT-NOT.

17 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Kultu-
ry i Historii Techniki, w którym wzięła udział Prezes FSNT-NOT 
Ewa Mańkiewicz-Cudny. 

17 marca prezes FSNT-NOT uczestniczyła w nadzwyczajnym 
posiedzeniu Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej zwołanym 
w związku z sytuacją wywołaną agresją Rosji na Ukrainę.

23 marca odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Głównego 
Olimpiady Wiedzy Technicznej. Uczestniczyła w nim Prezes Ewa 
Mańkiewicz-Cudny i wiceprezes Kamil Wójcik. 

23 marca prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny wzięła udział w au-
dycji I programu Polskiego Radia pt. „Z drugiej strony lustra”.

24 marca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich 
we Francji zorganizowało konferencję online, zatytułowaną 
„CERN i Gamma Factory – Produkcja Materii, Antymaterii 
i Ciemnej Materii”. Uczestniczyła w niej Prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny. 

25 marca odbyło się posiedzenie Rady Metrologii, działają-
cej przy Głównym Urzędzie Miar. Uczestniczyła w nim Prezes 
FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. 

29 marca Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów 
i Techników Rolnictwa zorganizowało w Warszawskim Domu 
Technika uroczyste wręczenie statuetek Złoty Kłos 2021. Uro-
czystość była objęta patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Uczestniczyła w niej prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny. 

30  marca w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczy-
sta gala 28 plebiscytu redakcji Przeglądu Technicznego i Federa-
cji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT o tytuł „Złotego 
Inżyniera”. Podczas uroczystości laureatom zostały wręczone 
prestiżowe statuetki i dyplomy. Swoją obecnością Galę zaszczycili 
m.in.: Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
Wojciech Murdzyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki, Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar, Edyta 
Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP, Michał Kleiber, 
przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Leszek Ra-
falski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych. 

31 marca odbyło się zdalne posiedzenie Kapituły XXIV edy-
cji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W wyniku oceny 
projektów przeprowadzonej przez ekspertów branżowych i PARP 
(I etap oceny), do oceny Kapituły Konkursu skierowanych zostało 
45 wniosków: w kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkol-
nictwa wyższego i nauki” – 10 wniosków; w kategorii „Wspólny 
produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz 
przedsiębiorcy” – 5 wniosków; w kategorii „Produkt przyszłości 
przedsiębiorcy” – 30 wniosków. W posiedzeniu uczestniczył wi-
ceprezes FSNT-NOT Stefan Góralczyk. 

2 kwietnia w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) od-
były się po raz drugi zawody III stopnia (finałów centralnych) 
XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej (2.04.2022). Najlepsi 
uczniowie szkół średnich z całej Polski rywalizowali w dwóch 
grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-
-budowlanej. W wydarzeniu uczestniczył wiceprezes FSNT-NOT 
Stefan Góralczyk. Więcej na stronie 13.

4 kwietnia odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Wyborczej 
Akademii Inżynierskiej w Polsce, w którym uczestniczyła Prezes 
FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.

5 kwietnia na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informa-
tyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się wykład Prezes 
FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny pt.: „Polscy wynalazcy”.

6 kwietnia miało miejsce posiedzenie Kapituły Konkursu 
Laur Innowacyjności o nagrodę im. Stanisława Staszica. Konkurs 
sprzyja promowaniu przedsiębiorstw, instytutów, organizacji i in-
nych pracodawców, które mają istotne osiągnięcia we wdrażaniu 
nowoczesnych technologii z dziedziny gospodarki oraz rozwo-
ju badań. W posiedzeniu uczestniczyli Prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny, wiceprezes Kamil Wójcik oraz wiceprezes 
Tadeusz Pawłowski, przewodniczący Kapituły.

6 kwietnia odbyło się w formule online posiedzenie Zgroma-
dzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce. Uczestniczyli 
w nim Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz wicepre-
zes FSNT-NOT Kamil Wójcik.

7 kwietnia Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny 
spotkała się z prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości (PARP) Dariuszem Budrowskim. Omówiono udział 
PARP w V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich i XXVII 
Kongresie Techników Polskich (Gliwice, 23-25.06.2022) 
oraz możliwości współdziałania systemowego FSNT-NOT  
w projektach dla mśp.

7 kwietnia odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespo-
łu ds. Strategii „Europa 2020”, działającego przy Ministerstwie 
Rozwoju i Technologii, w którym uczestniczył wiceprezes FSN-
T-NOT Stefan Góralczyk. 

9 kwietnia w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych 
w Warszawie odbyła się uroczystość 29-rocznicy powstania Pol-
skiego Lobby Przemysłowego (PLP), w trakcie której zostały 
wręczone Honorowe Wyróżnienia PLP pn. „Dobrze Zasłużony 
dla Polskiego Przemysłu” ( Bene Meritus pro Industria Poloniae) 
-X edycja. Federację reprezentował Włodzimierz Hausner – spo-
łeczny doradca prezes FSNT-NOT. 

11 kwietnia odbyła się gala zorganizowana przez Instytut Fi-
zjologii i Patologii Słuchu, na której został zaprezentowany Raport 
z 3. Kongresu „Zdrowie Polaków”, zawierający podsumowanie 
i rekomendacje. Podczas prezentacji Raportu zostały wręczone 
nagrody i wyróżnienia z pierwszej edycji konkursu Perspektywy 
Medycyny. W uroczystości uczestniczyła Prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny.
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Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Więckowski, wybitny specjalista w dziedzinie kom-
patybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, były 
rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Konferen-
cji Rektorów Polskich Uczelni (2012-2016), obecnie dyrektor 
Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego.

Tytuły zostały przyznawane w różnych kategoriach i dzie-
dzinach, w której laureat osiągnęli znaczący dorobek. Za-
szczytne tytuły  Złotego Inżyniera otrzymało 9  wybitnych 
twórców techniki, 6 przyznano tytuły Srebrnego Inżyniera, 
dwóch laureatów uhonorowano tytułem Młodego Inżyniera 
oraz wyróżniono 7 inżynierów. Lista laureatów na str. 3.  

Tradycyjnie przyznano też tytuły Honorowego Złotego 
inżyniera 2021. Tym razem otrzymali je dr Stanisław Latek 
– fizyk z Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, który od lat 
upowszechnia wiedzę dotyczącą energii jądrowej i pożytków, 
jakie z niej płyną. Drugim Honorowym Złotym Inżynierem 
został Waldemar Pytel – technik budowlany z wykształce-
nia – Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. To 
wykształcenie Księdza Biskupa miało znaczący udział w do-
prowadzeniu zaniedbanego i zdewastowanego Kościoła Pokoju 
w Świdnicy do wpisania go na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO oraz na Listę Pomników Historii Polski.

Tegoroczna uroczystość z względu na dramat za naszą 
wschodnią granicą  miała poważniejszy charakter. Było to 
jednak bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla laureatów, ale 
również dla wszystkich zaproszonych gości, którzy bardzo 
licznie przybyli na tę wyjątkową dla środowiska inżynierskie-
go uroczystość. Jak podkreśliła w swym wystąpieniu prezes 
E. Mańkiewicz-Cudny; „pomimo dramatycznej sytuacji na 
Ukrainie, nie przełożyliśmy naszej uroczystości, która jest 
wyjątkowym świętem dla środowiska inżynierskiego. wyrazić 
nasze wielki uznanie i podziękowanie, dla wszystkich twórców 
techniki, którzy na swoje laury pracują całe zawodowe życie. 
Zauważyła też, że świat i technika są dziś zupełnie inne, niż 
przed 28 laty, ale dokonania inżynierskie są tak samo cenne dla 
rozwoju cywilizacyjnego i poprawy standardu życia. Smutne 
jest jedynie to, że wspaniały dorobek twórców techniki może 
pewnego dnia zamienić się z stertę gruzu, tak jak stało się to 
w Ukrainie. Gdyby politycy bardziej włączyli do rządzenia 
światem inżynierów, świat byłby bardziej przewidywalny.

Organizatorzy plebiscytu i Gali otrzymali wiele przesłań 
i listów gratulacyjnych od najważniejszych osób w państwie. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, oprócz 
uznania i wdzięczności za nieoceniony wkład polskich inży-
nierów w wielkie dzieło modernizacji naszego kraju i budowę 
pomyślności rodaków, podziękował całemu środowisku inży-
nierskiemu za niesienie pomocy, adresowany do pracowników 
i studentów Politechniki Kijowskiej. 

Minister W. Murdzyk także nawiązał do dramatu na 
Ukrainie. Podkreślił jak niepowetowana stratą jest niszczenie 
wielopokoleniowego dorobku twórców techniki. I dodał – 
Okoliczności sprawiają, że miejsce inżynierów nabiera we 
współczesnym świecie szczególnej wagi. Pojawiają się coraz 
nowe wyzwania, które pokazują ile ciężkiej pracy i wysiłku 

trzeba będzie  teraz włożyć w odbudowę  kraju zniszczone-
go przez rosyjskiego agresora. Polscy inżynierowie będą się 
aktywnie włączać w tę sąsiedzką pomoc służąc swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Dzisiaj staramy się w MEiN tworzyć me-
chanizmy przyjmowania  również inżynierów i naukowców 
w różnych dziedzinach, żeby mogli też swoją pracę kontynu-
ować.  Jest tyle fantastycznych wynalazków techniki do wdro-
żenia i to powinna być przestrzeń do konkurowania  w świecie, 
a nie pole walki.

Gratulując organizatorom plebiscytu oraz budzącego sza-
cunek w środowisku jego laureatom, Jacek Semaniak - Prezes 
GUM stwierdził, że „wspieranie środowiska inżynierskiego 
i techników jest nieodzownym warunkiem efektywnego funk-
cjonowania społeczeństwa i konkurencyjnej gospodarki w ska-
li krajowej, regionalnej i globalnej”

Marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
w swoim przesłaniu podziękował za wspierania wszelkich ini-
cjatyw związanych z działalnością naukowo-badawczą, która 
jest warunkiem budowania  gospodarki silnej, konkurencyjnej 
i wykorzystującej nowatorskie osiągnięcia. W podobnym tonie 
prezentowano  pozostałe przesłania dla organizatorów plebi-
scytu o tytuł Złotego Inżyniera i  wyróżnionych laureatów.  

Na zakończenie uroczystości, prezes Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich Piotr Szymczak wręczył redakcji Przeglądu 
Technicznego Medal 100-lecia SEP w dowód uznania wybit-
nych zasług w upowszechnianie osiągnięć twórców techniki 
i ich udział, a także w podziękowaniu za ponad 100-letnią 
owocną współpracę.  I dodał, że Stowarzyszenie podtrzymuje 
tradycje i wartości swych założycieli, szczyci się znaczącym 
dorobkiem naukowo-technicznym i bardzo sobie ceni współ-
pracę z zarządem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT.

Na zakończenie Gali goście i uczestnicy wysłuchali recitalu 
fortepianowego pianisty Artura Sychowskiego (na zdjęciu poniżej). 

Dokończenie z I str. okładki

XXVIII	Gala	plebiscytu	
„Złoty	Inżynier”	

Po koncercie i poczęstunku, w sali prezydialnej WDT od-
było się tradycyjne spotkanie laureatów tegorocznej edycji 
plebiscytu z Zarządem FSNT-NOT, na którym podzielono się 
uwagami nt. obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie 
oraz problemami środowiska technicznego i jego roli w pod-
noszeniu standardów cywilizacyjnego rozwoju.

Wszyscy laureaci zostali zaproszeni do wstąpienia do Klu-
bu Złotego Inżyniera.
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KOMITETY	I	KOMISJE

Komitet	Naukowo-Techniczny	FSNT-NOT
	Ergonomii,	Ochrony	Pracy	
oraz	Techniki	w	Medycynie

10 marca 2022 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy- 
Państwowym Instytucie Badawczym oraz częściowo w trybie 
zdalnym odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Komitetu 
Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pra-
cy oraz Techniki w Medycynie w kadencji 2021-2025. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komitetu W. M. 
Zawieska witając zebranych członków Komitetu zgromadzo-
nych w CIOP-PIB oraz uczestniczących zdalnie. Przekazał 
głos p. Aleksandrze Lipiec z Biura FSNT-NOT, która streściła 
najważniejsze wydarzenia w NOT. Powiedziała m.in., że ZG 
FSNT-NOT 24 lutego br. zatwierdził nowy skład Komitetu FSN-
T-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie. 

W skład Komitetu wchodzi 16 osób: Wiktor M. Zawieska 
(powołany na Przewodniczącego Komitetu – ekspert zewnętrz-
ny – CIOP-PIP), Ryszard Draganiak (ekspert zewnętrzny), 
Joanna Bugajska (CIOP-PIP), Józef Giersimiuk (CIOP-PIP), 
Iwona Grabarek (ekspert zewnętrzny – PW), Włodzimierz 
Hausner (FSNT-NOT), Joanna Kamińska (CIOP-PIP), Ka-
zimierz Łoniewski (TJO Ostrołęka), Magdalena Młynarczyk 
(CIOP-PIP), Mirosław Nader (ekspert zewnętrzny – PW), Wie-
sława Nowacka (SITLiD), Małgorzata Woźnicka (SITLiD), 
Tadeusz Pałko (SEP), Janusz Szerszeń (TJO Siedlce), Antoni 
Witek  (SIMP), Tomasz Tokarski (CIOP-PIP).

W trakcie pierwszej części posiedzenia Przewodniczący 
Wiktor M. Zawieska omówił najważniejsze punkty z Regula-
minu Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT. 

Podczas posiedzenia został wybrany nowy skład Prezy-
dium Komitetu N-T FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy 
oraz Techniki w Medycynie w kadencji 2021-2025: dr hab. 
med. Joanna Bugajska (ekspert zewnętrzny) – Wiceprzewod-
nicząca, dr inż. Joanna Kamińska (ekspert zewnętrzny) – Se-
kretarz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko (ekspert zewnętrzny) 
– Członek Prezydium, dr inż. Małgorzata Woźnicka (ekspert 
zewnętrzny) – Członek Prezydium.

W czasie drugiej części posiedzenia pan Artur Lipowicz 
ekspert OSPSBHP, oddział OSPSBHP w Częstochowie przed-
stawił prezentację „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urzą-
dzeń – dobre praktyki”.  Zwrócił uwagę na cykl życia maszyny, 
różnicę między zasadniczymi, a minimalnymi wymaganiami 
dla maszyn (tylko na poziomie dokumentacji). 

Prezentację prelegent urozmaicał wieloma przykładami ze 
swojego doświadczenia.  Powiedział, że Audyt „zero” to gra 
zespołowa, w której powinien brać udział mechanik, hydrau-
lik, elektryk i wszyscy, którzy mogą mieć pozytywny wpływ 
na osiągnięcie najlepszych efektów audytu. Zaproponował 
wprowadzenie i konsekwentne uzupełniania Karty maszyny/
urządzenia na terenie budowy/przedsiębiorstwa, na przykład 
z wykorzystaniem druków elektronicznych. Ważnym aspektem 
są regularne przeglądy maszyny, które powinny być wpisane 
do harmonogramu i przypomnienia o przeglądzie. Przydatne 
są też listy kontrolne, które mogą być opracowane zarówno na 
podstawie dokumentacji producenta jak i materiałów ogólno-
dostępnych. Przeglądy okresowe powinny być prowadzone: 

Komitet	Naukowo-Techniczny	FSNT-NOT	
Gospodarki	Energetycznej

16 marca br. zostało zwołane pierwsze w bieżącej kaden-
cji posiedzenie plenarne Komitetu Naukowo-Technicznego 
FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej. Posiedzenie prowa-
dził prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz (SEP), powołany na 
nowego Przewodniczącego Komitetu przez Zarząd Główny 
FSNT-NOT. Łączna liczba członków w nowej kadencji Ko-
mitetu wynosi 21. 

Przewodniczący przywitał zgromadzonych członków Ko-
mitetu oraz otworzył zebranie. Przy okazji wymienił najważ-
niejsze osiągnięcia z własnej działalności zawodowej. 

Krótkie słowo wstępne w imieniu Zarządu Głównego 
FSNT-NOT wygłosił zaproszony na posiedzenie wiceprezes 
Marek Grzywacz, który przedstawił kierunki pracy Zarządu 
Głównego FSNT-NOT i oczekiwania wobec Komitetu N-T 
FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej. 

Poinformował, że w czerwcu br. odbędzie się V Światowy 
Zjazd Inżynierów Polskich wraz z XXVII Kongresem Techni-
ków Polskich (Gliwice, Politechnika Śląska, 23-25.06.2022). 
Hasłem tegorocznego spotkania jest „Inżynierowie dla zdrowej 
planety”. Współorganizatorami obu spotkań są FSNT-NOT, 
Politechnika Śląska oraz Rada FSNT-NOT w Gliwicach i Ka-
towicach, a także polonijne stowarzyszenia naukowo-tech-
niczne. Podczas drugiego dnia zjazdu zaplanowana jest sesja 
tematyczna: „Przyszłość – energetyka wodorowa czy inna”, 
która powinna zainteresować członków Komitetu. Wicepre-
zes M. Grzywacz stwierdził także, że dotychczas raz w roku 
była organizowana większa konferencja przez Komitet i  Za-
rząd Główny, i chciałby podtrzymać tę tradycję. Wspomniał 
o możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego 
do prowadzenia posiedzeń drogą elektroniczną w formie te-
lekonferencji na platformie VMS przygotowanej przez spółkę 
NOT Informatyka. 

Przewodniczący omówił najważniejsze punkty z regulami-
nu Komitetów Naukowo-Technicznych FSNT-NOT. Zgodnie 
z regulaminem Komitet realizuje swoje zadania przez orga-
nizowanie konferencji, seminariów tematycznych i spotkań 
dyskusyjnych oraz wypracowywanie i wyrażanie opinii oraz 
stanowisk. Przyjęte przez Komitet stanowiska przedkładane są 
Zarządowi Głównemu i przed przekazaniem ich odpowiednim 
organom władzy i administracji publicznej muszą uzyskać 
jego akceptację. 

codziennie, miesięcznie, kwartalnie i rocznie (w odpowiednio 
poszerzanym zakresie). Przykłady list kontrolnych można zna-
leźć na stronie PIP, CIOP-PIB. Nie jest dobrym rozwiązaniem 
korzystanie z ogólnodostępnych instrukcji bhp, gdyż jest ona 
zbyt ogólna. Powinna być opracowana dla konkretnej maszy-
ny. Kolejną dobrą praktyką jest identyfikacja energii występu-
jących w maszynach (Lock out) – czyli nie tylko oznaczenie, 
że maszyna jest w serwisie, ale także zablokowanie możliwości 
uruchomienia maszyny przez inną osobę w tym czasie. Zwrócił 
także uwagę na predykcyjne utrzymanie ruchu, gdyż duża 
szybkość podejmowania działań jest wprost proporcjonalna 
do wydajności i efektywności pracy maszyny.

Przewodniczący Wiktor M. Zawieska poprosił o przesyła-
nie zgłoszenia tematyki do planu działalności Komitetu.
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Komisja	FSNT-NOT	ds.	Innowacji	i	Technologii

Członkowie Komisji FSNT-NOT ds. Innowacji i Techno-
logii, 11 kwietnia br., za pośrednictwem systemu komunikacji 
VMS.eNOT.pl zebrali się na inauguracyjnym posiedzeniu w no-
wej kadencji Komisji. Posiedzeniu prowadził mgr inż. Kamil 
Wójcik (SWTP), powołany na przewodniczącego przez Zarząd 
Główny FSNT-NOT.

W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji 
przywitał zebranych członków Komisji. Powiedział, że w skład 
Komisji wchodzi 12 osób: (Tomasz Babul (SIMP), Tadeusz 
Klonowski (TJO Gdański), Artur Kopeć (SITPChem), Andrzej 
Kundzewicz (SITLiD), Tomasz Lipecki (SGP), Jerzy Majchrzak 
(SITPChem), Andrzej Makowski (TJO Poznań), Piotr Papaj 
(TJO Gliwice), Daniel Przybylski (TJO Poznań), Adam Rylski 
(TJO Łódź), Janusz Szpytko (SITPH). W posiedzeniu uczest-
niczyło 8 członków. Członkowie Komisji w kilku zdaniach 
dokonali autoprezentacji. 

Przewodniczący omówił Regulamin działania Komisji FSNT- 
-NOT. Powiedział, że Członkowie Komisji zobowiązani są brać 
czynny udział w  pracach i zebraniach Komisji. 

Komitet	Naukowo-Techniczny	FSNT-NOT
	Polityki	Gospodarczej

7 kwietnia br. zostało zwołane pierwsze w bieżącej kadencji 
posiedzenie plenarne Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-
-NOT Polityki Gospodarczej, które odbyło się w formie hybry-
dowej. Obrady prowadził Wiceprezes FSNT-NOT prof. dr hab. 
Stefan Góralczyk, któremu Zarząd Główny ponownie powierzył 
funkcję Przewodniczącego Komitetu. W skład Komitetu wcho-
dzi 23 członków. W posiedzeniu uczestniczyło 14 osób.

Po autoprezentacji członków Komitetu, przewodniczący Ko-
mitetu omówił najważniejsze punkty z ramowego Regulaminu 
Komitetów Naukowo-Technicznych FSNT-NOT.  Następnie 
wybrano Prezydium Komitetu, do którego obok Przewodniczą-
cego weszli: Z-ca Przewodniczącego – dr hab. inż. Włodzimierz 
Adamski (SIMP), członkowie Prezydium: prof. dr hab. inż. 
Janusz Szpytko (SITPH) oraz mgr inż. Stanisław Oczkowicz 
(SITPChem). Członkowie Komitetu ustalili, iż wybór sekretarza 
zostanie przełożony na następne posiedzenie plenarne Komitetu 
i na chwilę obecną pozostaje wakat na tę funkcję.

Przewodniczący przedstawił ramowy plan pracy Komitetu 
N-T FSNT-NOT Polityki Gospodarczej na kadencję 2021-2025. 
W planie pracy Komitetu uwzględniono następujące zagadnie-
nia: transformacja energetyczna (energetyka węglowa, funk-
cjonowanie i przyszłość; OZE; polityka energetyczna 2040; 
nowoczesne technologie OZE: Perowskity- Saule Technology 
oraz produkcja energii z mikronizowanej biomasy).

Następnie wybrano Prezydium Komitetu, do którego we-
szli: z-ca przewodniczącego – mgr inż. Ryszard Marcińczak 
(SEP), sekretarz – dr inż. Janusz Jakubowski oraz członko-
wie Prezydium – mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa 
(SITPMB) i mgr inż. Jan Surówka (TJO Gliwice, SIMP). 

W dalszej części posiedzenia omówiono zaproponowany 
przez przewodniczącego ramowy plan pracy Komitetu na ka-
dencję 2021-2025. Dyskusja ukierunkowana była na tematykę 
seminariów i konferencji. Poruszono w niej zagadnienia i pro-
blemy, które należy wziąć pod uwagę w dalszej działalności 
Komitetu w roku bieżącym i latach następnych: transformacja 
energetyczna w Niemczech, wnioski z doświadczeń niemiec-
kich dla Polski; energetyka wodna w Polsce; systemy gospoda-
rowania odpadami w Polsce; wpływ OZE na funkcjonowanie 
krajowego systemu elektroenergetycznego; efektywność użyt-
kowania biogazowni; problemy elektrowni wodnych.

Poruszone zostaną także tematy: charakterystyki energe-
tyczne budynków; strategia rozwoju energetyki; problemy 
elektromobilności; magazynowanie energii; efektywność ener-
getyczna w przemyśle, w budownictwie; ogniwa paliwowe 
w Polsce, produkcja zielonego wodoru;  sieć przemysłowa i 
sieci dystrybucyjne w Polsce; działalność organizacji CIGRE 
i WEC na świecie i w Polsce.

Zdecydowano, że w 2023 r. i następnych Komitet dołączy 
do tematyki posiedzeń problematykę: energetyki jądrowej; 
energetyki prosumenckiej; zastosowanie i rozwój rynku pomp 
ciepła; aspekty energetyczne w prawie budowlanym; wpływ 
energetyki rozproszonej na wzrost bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju.

Termin następnego plenarnego posiedzenia Komitetu usta-
lono na 7 czerwca 2022 r., a proponowaną tematyką części 
seminaryjnej może być transformacja energetyczna w Niem-
czech, wnioski dla Polski (wystąpienie specjalisty z Niemiec).

Kolejnymi poruszanymi tematami będą: Polityka Surow-
cowa Polski -  plusy i minusy; budownictwo zero emisyjne, 
stosowane technologie i nowoczesne, energooszczędne materia-
ły; środki UE dla rozwoju krajowej gospodarki KPO i FENG / 
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki/, współpra-
ca nauka- przemysł; Gospodarka Obiegu Zamkniętego /GOZ/ 
(surowce wtórne i technologie zagospodarowania).

Zawarto również w planie pracy: Europejski Zielony Ład 
(transformacja gospodarki do niskoemisyjnej; zrównoważo-
ny transport; czyste technologie; budownictwo zeroemisyjne; 
środowisko i klimat); instrumenty wsparcia finansowego wg. 
potrzeb rozwojowych Przedsiębiorców jak: Innovation Coach, 
STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł), FENG 
(Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), wsparcie 
modułowe, Programy Ramowe w Horyzont  Europa 2021-2027.

Poruszone zostaną również tematy dotyczące: Zawodów 
Przyszłości:  potrzeby kształcenia w nowych poszukiwanych 
zawodach (inżynierowie oprogramowania; eksperci cyberbez-
piczeństwa; specjaliści w dziedzinach: IT, analityka danych, 
robotyka, automatyzacja procesów, uczenie maszynowe, prze-
twarzanie języka naturalnego w „widzenie komputerowe”, 
rzeczywistość rozszerzona (AR), sztuczna ineligencja (AI), 
i rzeczywistość wirtualna (VR), internet rzeczy, blockchain, 
a także szkolenia dla robotów i chatbotów- czyli oprogramo-
wania zdolnego do konwersacji z człowiekiem (replikujące 
zachowania ludzkie), itp.).

Ujęto w planie pracy: transformację cyfrową, Przemysł 4.0 
i Przemysł 5.0, finansowanie inwestycji związanych z zastoso-
waniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzają-
cych do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, 
jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz 
podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa; magazynowanie 
energii elektrycznej powstałej w wyniku odnawialnych źródeł 
energii (energia bezpośrednia, energia pośrednia, akumulatory); 
problemy w przesyle energii elektrycznej; nowelizacja prawa 
prosumenckiego (nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach 
energii i niektórych innych ustaw); polityka żywnościowa. 

Kolejne posiedzenie Komitetu planowane jest w czerwcu br.
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Komisja	wyróżnień FSNT-NOT
 23 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło 

się pierwsze posiedzenie plenarne Komisji Wyróżnień FSNT-
-NOT w kadencji 2021-2025 pod przewodnictwem Przewodni-
czącego Komisji – dr. inż. Dariusza Raczkowskiego. W pierw-
szej części spotkania obecni na posiedzeniu członkowie Komisji 
w kilkuminutowych wystąpieniach, zaprezentowali swoją dzia-
łalność w SNT i TJO. Przewodniczący omówił ramowy regula-
min działania Komisji FSNT-NOT. Dokonano wyboru składu 
Prezydium Komisji Wyróżnień FSNT-NOT w nowej kadencji. 

Przewodniczący Dariusz Raczkowski poinformował, że 
wszyscy byli członkowie Prezydium Komisji wyrazili zgodę 
na ponowne kandydowanie do Prezydium Komisji. Wobec 
braku zgłoszenia nowych kandydatur do Prezydium, członko-
wie Komisji w wyniku głosowania poparli to samo Prezydium 
z poprzedniej kadencji. 

W wyniku głosowania w skład prezydium Komisji weszli 
Koledzy: Stefan Oborski (SITPChem) – zastępca przewodni-
czącego, Maciej Bednarek (SITPNiG) – członek Prezydium, 
Zbigniew Bajcar (TJO Konin) – członek Prezydium, Małgorzata 
Gregorczyk (SEP) – sekretarz Komisji.

W drugiej części spotkania Członkowie Komisji Wyróżnień 
FSNT-NOT po otrzymaniu kart do głosowania dokonali oceny 
wniosków o przyznanie diamentowych odznak honorowych 
NOT. Pozytywnie zaopiniowano 5 z 6 wniosków złożonych 
przez SNT i TJO. 1 wniosek wymaga uzupełnienia. Komisja 
zaopiniowała 3 wnioski o nadanie tytułów „Zasłużony Senior 
NOT”. Wszystkie wnioski o nadanie tego szacownego tytułu 
zostały zaopiniowane pozytywnie.

Bezpośrednio po posiedzeniu plenarnym, odbyło się posie-
dzenie Prezydium Komisji Wyróżnień FSNT-NOT poświęcone 
ocenie wniosków o złote i srebrne odznaki honorowe NOT. 
Do Komisji wpłynęło 44 wnioski: 29 o przyznanie srebrnych 
odznak honorowych NOT oraz 15 o przyznanie złotych odznak 
honorowych NOT. Członkowie Prezydium Komisji rekomen-
dowali Zarządowi Głównemu: 28 wniosków srebrnych i 10 
wniosków złotych złożone przez SNT i TJO. Głównym powo-

W wyniku dyskusji dotyczącej zmian w Regulaminie Komi-
sji i Komitetów N-T FSNT-NOT, Członkowie Komisji podjęli 
decyzję, aby w § 10 pkt. 2. skład Prezydium Komisji był uzależ-
niony od liczby członków danej Komisji. Poniżej 13 członków 
Komisji, żeby w skład Prezydium wchodzili: Przewodniczący 
Komisji powoływany przez Zarząd Główny FSNT-NOT oraz 
wybrani przez Komisje ze swego grona: zastępca przewodni-
czącego i sekretarz (3 osoby). Natomiast powyżej 13 osób, aby 
w skład Prezydium Komisji wchodziło oprócz wymienionych 
powyżej dodatkowych dwóch członków Prezydium (5 osób). 

Wniosek spotkał się z pełnym poparciem i został przyję-
ty jako formalny. W wyniku głosowania, członkowie Komisji 
opowiedzieli się za wnioskiem o wprowadzenie zmian do Re-
gulaminów pracy Komisji i Komitetów N-T FSNT-NOT, tak 
aby dopuszczały one możliwość wyboru mniejszego składu 
Prezydium. 

Formalne pismo w tej sprawie zostało przekazane przez 
Przewodniczącego Komisji do Zarządu Głównego FSNT-NOT 
celem dalszego procedowania.

Podczas posiedzenia został wybrany mniejszy skład Prezy-
dium Komisji FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w ka-
dencji 2021-2025: prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko – zastępca 
przewodniczącego i inż. Tadeusz Klonowski – sekretarz.

W drugiej części posiedzenia został omówiony i zatwier-
dzony ramowy plan pracy Komisji FSNT-NOT ds. Innowacji 
i Technologii na kadencję 2021-2025, który uwzględnia po-
niższe zagadnienia. 
1. Realizacja postanowień organizacyjnych.

Prawidłowe funkcjonowanie Komisji wiąże się z właści-
wym podziałem obowiązków. Szczególną rolę odgrywa Pre-
zydium Komisji, które kierowało będzie pracami określonymi 
w Ramowym Planie Pracy. Postanowienia organizacyjne sta-
nowić będą podstawę dalszej działalności.
2. Podział obowiązków w obszarach podejmowanych działań.

W ramach każdego z zadań poszczególni członkowie ko-
misji otrzymają swój zakres odpowiedzialności. Realizacja 
prac projektowych będzie wiązała się z przyjęciem na siebie 
odpowiedzialności za poszczególne zadania, aby w konse-
kwencji efektywnie wykorzystać zasoby Komisji.
3. Propozycja narzędzi dla Komisji oraz opracowanie dobrych 
praktyk ich wykorzystania.

W ramach zadania zostanie przygotowany zestaw rekomen-
dowanych procesów, narzędzi oraz metodyk, których zasto-
sowanie będzie miało na celu ułatwienie funkcjonowania ciał 
decyzyjnych i doradczych w organizacjach pozarządowych. 
W ramach zadania zostanie sporządzona analiza obowiązują-
cych dotychczas procesów ze szczególnym uwzględnieniem, 
procesów obowiązujących w Komisjach i Komitetach FSNT-
-NOT, co stanowić będzie podstawę rekomendacji.
4. Opracowanie procesu implementacji rozwiązań cyfrowych 
w stowarzyszeniach wraz z analizą możliwości prawnych 
i technicznych.

W ramach zadania zostanie przygotowana propozycja 
dotycząca optymalnego wykorzystania narzędzi cyfrowych 
do realizacji prac organizacji. Wypracowane stanowisko sta-
nowić będzie zestaw dobrych praktyk wraz z przykładami 
wykorzystania, które będą mogły być wdrożone do statutów 
organizacji pozarządowych, a w szczególności stowarzyszeń 
sfederowanych w FSNT-NOT 
5. Cykliczna konferencja poświęcona nowym technologiom w kon-
tekście ich komercyjnego wykorzystania przez społeczeństwo. 

Koncepcja konferencji wchodząca w skład propozycji ra-
mowej programu pracy obejmuje zorganizowanie cyklicznej 
(1 raz do roku) e-Konferencji pod roboczym tytułem „Tech-
nologie Innowacyjne”, podczas której będą prezentowane 
nowatorskie rozwiązania firm. Konferencja w każdym roku 
będzie miała swój przewodni obszar tematyczny. (przykła-
dowo: rok 2022 - energetyka, rok 2023 - budownictwo, rok 
2024 - zarządzanie, rok 2025 – wirtualna rzeczywistość). Na 
potrzeby e-Konferencji będą nawiązywane relacje z firmami, 
które zostaną także włączone w poczet firm współpracujących 
z FSNT-NOT przy organizacji wydarzeń publicznych. Pod-
stawowym kryterium wyboru firm oraz prelegentów będzie 
innowacyjność prezentowanych rozwiązań w skali kraju, bądź 
świata. E-konferencje skierowane będą do członków stowa-
rzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej oraz wszystkich osób zainteresowanych 
nowatorskimi rozwiązaniami w prezentowanych obszarach 
tematycznych. Owocem e-Konferencji ma być stała, pogłę-
biona współpraca innowacyjnych firm i podmiotów z Komisją 
FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii skutkująca populary-
zacją nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań.
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STOWARZYSZENIA
NAUKOWO-TECHNICZNE

Budowa	tunelu	pod	Świną

Budowa tunelu pod rzeką Świną była 
tematem sympozjum naukowo-techniczne-
go, które odbyło się z inicjatywy PZITB 
w Świnoujściu (7-8.04.2022).

Uczestników sympozjum i zaproszo-
nych gości przywitał Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz, 
Wskazał, że choć Świnoujście jest miastem niedużym, to 
realizuje inwestycje warte około 1 mld zł. Brak stałego połą-
czenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin to duże utrudnie-
nie w dojazdach do pracy, do szkół, szpitali, jak i turystów. 
Miasto jest nastawione na rozwój pomimo dużych środków, 
które w ten rozwój należy zainwestować. Poinformował, że 
nikt z tej drogi nie zawróci, bo to nie tylko tunel, ale również 
droga S3, terminal kontenerowy, terminal promowy, nowe 
nabrzeże do cumowania statków, parkingi, dojazdy. 

Sympozjum rozpoczął Grzegorz Witkowski – podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Podkreślił, że silne 
Pomorze Zachodnie to wyzwanie i że należy też pomyśleć 
nad rozwiązaniami drogowymi, dojazdowymi do terminali 
promowych, aby nie zablokować wyjazdu z tunelu. Wspo-
mniał także o budowanej obwodnicy Szczecina i dojazdach 
do Polic, a także o drodze S6 jako połączenie z portem

Kolejny mówca, OIgierd Geblewicz – Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego podkreślił, że wszystkich 
łączy silne Pomorze Zachodnie i wizja tego regionu, który 
jest świetnie skomunikowany z Polską i państwami UE. Dzię-
ki sile determinacji mieszkańców, pomysłowości i kreatyw-
ności ludzi  doprowadzono do budowy tunelu. Nie udałoby 
się gdyby nie dobra współpraca władz samorządowych i wo-
jewódzkich. Udało się zrealizować z fun-
duszy miasta i środków unijnych poprzed-
niej perspektywy finansowej dokumentację 
projektową, co umożliwiło jej realizację 
w obecnej perspektywie finansowej. 

Dalsze sesje problemowe poprowa-
dziła prof. Maria Kaszyńska (na zdjęciu 
obok) – przewodnicząca PZITB. Prezen-
tację „Dobór maszyny TBM, instalacja 

Komisja	Młodzieży	FSNT-NOT

6 kwietnia, za pośrednictwem systemu komunikacji VMS.
eNOT.pl zebrała się na inauguracyjnym posiedzeniu w nowej 
kadencji Komisja Młodzieży FSNT-NOT, której przewodni-
czył dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW (STOP), powołany 
przez Zarząd Główny FSNT-NOT.

W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji 
Dawid Myszka przywitał zebranych członków Komisji. Po-
wiedział, że w skład Komisji wchodzi 13 osób. Członkowie 
Komisji w kilku zdaniach dokonali autoprezentacji. Przewod-
niczący omówił najważniejsze punkty regulaminu działania 
Komisji FSNT-NOT. Zgodnie z § 10 pkt. 2. Regulaminu Komi-
sji FSNT-NOT został wybrany nowy skład Prezydium Komisji 
Młodzieży FSNT-NOT w kadencji 2021-2025: dr hab. inż., 
prof. PW Artur Badyda (PRCP) – zastępca przewodniczącego, 
dr inż. Jacek Sagan (SITLiD) – sekretarz, mgr inż. Adam Szy-
mański (TJO Poznań) – członek Prezydium, mgr inż. Krzysztof 
Niczyporuk (SIMP) – członek Prezydium.

W drugiej części posiedzenia został omówiony i zatwier-
dzony ramowy plan pracy Komisji Młodzieży na kadencję 
2022-2025. Znalazły się w nim takie punkty, jak: zwiększenie 
zainteresowania techników i inżynierów działalnością SNT 
w NOT oraz zachęcenie młodzieży i studentów do zapisywa-
nia się do branżowych stowarzyszeń; upowszechnianie wie-
dzy o FSNT-NOT; uświadomienie konieczności prowadzenia 
działań na rzecz podnoszenia prestiżu i poziomu zawodowego 
oraz statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich po-
zycji zawodowej; organizacja konferencji, szkoleń, imprez 
technicznych dla młodzieży i studentów; nawiązanie ścisłej 
współpracy z samorządami studenckimi uczelni; upowszech-
nienie programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko; określenie 
modelu działalności Komisji z uwzględnieniem współdziała-
nia z odpowiednimi Komisjami w SNT; przygotowanie (we 
współpracy z SNT) oferty ruchu stowarzyszeniowego dla ludzi 
młodych, współdziałanie z Krajową Reprezentacją Doktoran-
tów i uczelnianymi Radami Doktorantów oraz organizacjami 
biznesowymi, mającymi sekcje młodzieży; zorganizowanie 
dyskusji o roli inżyniera i roli technika i jego kształceniu w ob-
liczu wyzwań współczesnego świata. 

W dalszej części posiedzenia mgr inż. Adam Szymański 
(TJO Poznań) przedstawił szczegółową prezentację na temat 
sprawozdania z realizacji Programu Bezpieczne Praktyki i Śro-
dowisko 2021 i jego  - ważnej inicjatywy FSNT-NOT skiero-
wanej do młodzieży. Zaś Wiceprezes FSNT-NOT Kamil Wój-
cik powiedział o programie Olimpiada Wiedzy Technicznej. 

Przewodniczący Komisji Dawid Myszka poinformował, że 
Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny zaproponowała, 
aby Komisja przygotowała się do udziału i pokazania pane-
lu „Organizacje inżynierskie, a młodzież” na V Światowym 
Zjeździe Inżynierów Polskich i XXVII Kongresie Techników 
Polskich w czerwcu br. w Gliwicach. 

Kolejne posiedzenie planowane jest 9 czerwca 2022 r. 
w formie zdalnej. 

dem nie uzyskania rekomendacji Komisji były braki w udoku-
mentowaniu niektórych wniosków.

Kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wyróżnień FSNT-
-NOT odbędzie się jesienią 2022 roku.
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oraz drążenie tunelu” przedstawił Mert Vardar, Gulermak 
– kierownik ds. TBM – Tunel Świnoujście s.c. Następnie 
mgr inż. Myroslawa Hetsko – specjalistka ds. technicznych 
firmy Tunel Świnoujście s.c. omówiła „Projekt i realizację 
odcinków dojazdowych do tunelu TBM”, a mgr inż. Patryk 
Mikulski, kierownik działu technicznego spółki Tunel Świ-
noujście przedstawił „Uwarunkowania projektowania oraz 
prefabrykacji obudowy tunelu TBM w Świnoujściu”. 

Wszystkie prezentacje zostaną udostępnione na stronie 
https://akademia.inzynieria.com/

Sekcja	Wodorowa	u	chemików

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego jest jednym z sy-
gnatariuszy Listu intencyjnego o ustanowie-
niu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki 
wodorowej i zawarcia sektorowego porozu-
mienia wodorowego. Partnerstwo wodorowe, 
jest wynikiem zawarcia Porozumienia sektorowego na rzecz 
rozwoju gospodarki wodorowej. 

Jeszcze w czerwcu 2021 r. Pełnomocnik Rządu ds. Odna-
wialnych Źródeł Energii z Ministerstwa Klimatu zaprosił Sto-
warzyszenia do przyłączenia się do prac na rzecz Partnerstwa 
Wodorowego. Postanowienia Porozumienia sektorowego są 
zgodne z przyjętymi przez Rząd RP dokumentami strategicz-
nymi. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada 
wsparcie wykorzystania technologii wodorowych w energetyce, 
transporcie i przemyśle. Wodór produkowany w technologiach 
niskoemisyjnych odegra istotną rolę w dążeniu do hamowa-
nia zmian klimatycznych, obniżenia emisyjności gospodarki 
i w zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. 
Budowa gospodarki wodorowej przyczyni się do wzrostu zna-
czenia, powszechności zastosowania oraz obniżenia kosztów 
technologii wodorowych.

Powołanie Sekcji Wodorowej zaproponował podczas po-
siedzenia Prezydium ZG SITPChem dr hab. Robert Przekop 
z Oddziału SITPChem w Poznaniu. Przedstawił uzasadnienie 
powołania takiej Sekcji, które argumentował pojawianiem się 
coraz większej presji na realizacje procesów z udziałem tzw. zie-
lonego wodoru, czyli wodoru uzyskiwanego poprzez elektrolizę 
wody energią elektryczną pochodzącą z OZE. Należy się spo-
dziewać, że dostępne będą środki do realizacji prac badawczych 
i wdrożeń. SITPChem może aktywnie uczestniczyć w takich 
projektach, ma bowiem możliwość eksperckiego działania i do-
celowo pozyskiwania środków finansowych uczestnicząc w re-
alizacji różnych projektów związanych z „zielonym wodorem”.

Zwrócono uwagę na następujące grupy tematyczne: wdro-
żenie technologii wodorowych w energetyce; wykorzystanie 
wodoru, jako paliwa alternatywnego w transporcie; wsparcie 
dekarbonizacji przemysłu (przemysłowe zastosowanie wodoru); 
produkcję wodoru w nowych instalacjach; sprawne i bezpieczne 
przesyłanie, dystrybucję oraz magazynowanie wodoru; rozwój 
krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej oraz edu-
kację i promocję.

Prezydium ZG SITPChem zarekomendowało powołanie 
Sekcji Wodorowej oraz powierzenie funkcji przewodniczącego 
tej Sekcji kol. Robertowi Przekopowi.

E-Biuletyn	STP

Koledzy ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii zapraszają do lektury i subskrypcji wydania online Biu-
letynu STP, który ma w zwięzłej formie prezentować wydarzenia 
i projekty organizowane przez Stowarzyszenie oraz jego plany 
na najbliższe miesiące. Dzięki tej lekturze członkowie STP będą 
mieli wgląd w bieżącą działalność Stowarzyszenia jak również 
okazję do  zaplanowania z wyprzedzeniem udziału w nadchodzą-
cych wydarzeniach i spotkaniach. Pragnieniem mgr inż. Piotra 
Świebody – wydawcy jest, aby redagowanie Biuletynu było pracą 
zespołową oraz dawało możliwość zaangażowania się każdego 
członka STP i podzielenia istotnymi informacjami z życia Sto-
warzyszenia.

O historii Biuletynów poinformował w pierwszym numerze 
dr Ryszard Chmielowiec. Założone w czasie II wojny świato-
wej Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii 
(STP) stosowało wiele różnych form wewnętrznej komunikacji ze 
swoimi członkami przebywającymi w wielu krajach na różnych 
kontynentach. Początkowo były to kilkustronicowe teksty ze 
skromną grafiką i tekstami oraz ograniczonym nakładzie (proble-
my z papierem i przesyłką). Władze Stowarzyszenia nazywały je 
Komunikatami Wewnętrzno-Organizacyjnymi.

Rozwój organizacyjny Stowarzyszenia i powstawanie zawo-
dowych sekcji specjalistycznych wyzwalało chęci publikacyjne 
wynikające m.in. z zapotrzebowania na informację zawodową 
mało dostępną w języku polskim. Również byli żołnierze studiu-
jący na polskich a następnie brytyjskich uczelniach potrzebowali 
możliwości publikacji swoich prac dyplomowych w biuletynach 
tematycznych swoich sekcji. W latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych były to już wydawnictwa wielostronicowe.

Po wprowadzeniu w STP komputeryzacji w początkach no-
wego wieku nastąpił znaczny rozwój wydawnictw wewnętrznych, 
administracyjno-organizacyjnych o zróżnicowanej grafice i szcze-
gółowości zamieszczanych informacji. Zaczęto wydawać kilku-
stronne kolorowe Biuletyny i eNewsletter, Flashe jako efektywne 
środki szybkiej komunikacji, rozprowadzane głównie drogą ema-
liową. Głównym wydawnictwem periodycznym była ‘Technika 
i Nauka’. W okresie 1958-2008 wydano 74 numery o łącznej 
objętości 4500 stron. STP jako pierwsza polonijna organizacja 
techniczna cały ten zbiór umieściła w 2008 r. w intrenecie: www.
technikainauka.pl, co jest wielkim powodem do dumy.

Obecny Biuletyn jest pierwszym wydaniem po uroczystych 
obchodach 80-lecia Stowarzyszenia, które odbyły się w ubiegłym 
roku.                    

Nowe	inicjatywy	SWTP
 

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, które do tej 
pory opracowało na potrzeby nie tylko stowarzyszeń NT roz-
wiązania zdalnej komunikacji z możliwością podejmowania 
decyzji, system rejestracyjny na różnego rodzaju eventy oraz 
wiele innych rozwiązań wspierających działalność, przygoto-
wało nowe propozycje. Wychodzą one naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom związanym z obsługą medialną wydarzeń.
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Czwartek	budowlany	w	Szczecinie

Kolejne spotkanie cyklu „Czwartek Budow-
lany” odbyło się w terenie (24.03.2022), przed 
budowanym Morskim Centrum Nauki im prof. 
Jerzego Stelmacha. 

Konkurs architektoniczny na projekt Centrum 
wygrała pracownia Płaskowicki & Partnerzy Architekci, proponu-
jąc gmach przypominający wielki transatlantyk. Firma projektowa 
uwzględniła warunek zajęcia 50% powierzchni zabudowy przy 
gruncie w stosunku do obrysu zewnętrznego budynku na najwyż-
szej kondygnacji, co sprawdziło się przy projektowaniu budynku.

Budowa rozpoczęła się w 2019 r. Obecnie jest na ukończeniu. 
Na początku maja planowane jest uzyskanie pozwolenia na użyt-
kowanie. Oficjalne otwarcie Centrum ma nastąpić w IV kwartale 
br. Budynek jest podzielony na część ekspozycyjną i socjalno-
-biurową. Wewnątrz przewidziano także salę konferencyjną, sale 
edukacyjne oraz pracownie. Kondygnacja podziemna, poniżej 
poziomu morza wykonywana była na zasadzie korka podwodne-
go. Obiekt jest posadowiony na płycie fundamentowej opartej na 
492 palach prefabrykowanych oraz oczepach. Prace palowe wy-
konywała firma AARSLEFF Szczecin lider w zakresie technologii 
pali prefabrykowanych. Wykop zabezpieczono  ścianką grodzic 
stalowych. Wykonano zabezpieczenie wykopu przy użyciu gro-
dzic stalowych zainstalowanych wibracyjnie i poprzez wciskanie. 
Proces wbijania pali i grodzic stalowych nie miał negatywnego 
wpływu na otoczenie. Firma monitorowała wbijanie pali za pomo-
cą czujników drgań. Pod względem geomorfologicznym obszar 
ten zaliczany jest do wysp międzyodrza, który stanowią najniższy 
zalewowy obszar Odry. 

Obiekt o powierzchni blisko 11 tys. m², wysokości 14 m i dłu-
gości 122 m, prezentować ma przede wszystkim zjawiska przy-
rodnicze związane z wodą. Ekspozycje rozmieszczone zostaną na 
trzech poziomach wystawienniczych. W środku MCN wśród  213 
eksponatów interaktywnych będzie znajdowała się przecięta na 
pół łódź Hanse 311 otrzymana od sponsora. Zakupiono również 
kajak Aleksandra Doby. MCN posiada też łódź –  czwórkę że-
glarską, na której Konrad Wasilewski i Marek Kołbowicz zdobyli 
złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

Szczególną atrakcją ma być planetarium mogące pomieścić 
60-osobową widownię, które wisi na dwóch podciągach i wyko-

Została rozbudowana oferta o możliwość dotarcia do szer-
szej publiczności za pomocą steamingu oraz rejestracji audio-
-wideo wydarzeń. Stowarzyszenie zapewnia profesjonalny 
sprzęt, oprogramowanie oraz obsługę techniczną.

Darmowa nauka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w TV 
NOT to kolejny nowy projekt jaki realizują koledzy z SWTP. 
Inżynierowie dla Ukrainy zainicjowali akcję „Mówimy i pi-
szemy po polsku”. W utworzonej telewizji internetowej TV 
NOT przygotowano na wideo kilka pierwszych odcinków 
nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Prowadzi 
je Ukrainka z biegłą znajomością języka polskiego. Lekcje 
przygotowane są w bardzo przystępny do nauki sposób przy-
swajania sobie języka polskiego w mowie i piśmie.

Stowarzyszenie zwraca się z prośbą o upowszechnianie 
tej informacji oraz linka do kanału https://www.youtube.com/
channel/UCGZld9gcZxGKYHb9XNUZV2w

SWTP informuje także o tym, że podjęto decyzję o bardziej 
aktywnym dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem ze społecz-
nością. Do tej pory debaty technologiczne realizowano przy 
okazji wydarzeń inżynierskich. Kanał TV NOT wypełni lukę 
informacyjną w Internecie w popularyzowaniu zagadnień doty-
czących najważniejszych aspektów naszego życia, szczególnie 
w kontekście spojrzenia technicznego i inżynierskiego. Będzie 
to perspektywa harmonijnego wykorzystania nauk ścisłych do 
racjonalnego podejmowania wszelkich decyzji, wpisująca się 
w założenia polityki zrównoważonego rozwoju. Wykorzysta-
ne zostaną doświadczenia członków, inżynierów, techników, 
wynalazców i naukowców, zrzeszonych w Federacji SNT.  

Pomoc	dla	Ukrainy

Z inicjatywy Centralnej Komi-
sji ds. Członków Zwyczajnych SEP 
ogłoszony został Apel w sprawie ak-

cji pomocy dla dotkniętych tragedią wojny obywateli Ukrainy. 
Celem akcji jest zebranie funduszy z dobrowolnych datków 
od oddziałów, członków wspierających i indywidualnych Sto-
warzyszenia. Wszystkie pozyskane środki przekazywane są na 
zakup leków lub innych najpotrzebniejszych produktów. Już 
w pierwszym tygodniu marca zebrano ponad 80 tys. zł. 

Wraz z zaostrzeniem działań wojennych i ataków na infra-
strukturę, pojawiły się prośby kolegów z Ukrainy o wsparcie 
rzeczowe (zakup agregatów prądotwórczych i specjalistycznych 
zestawów medycznych). W związku z poszerzeniem akcji po-
mocowej władze SEP powołały Zespół SEP ds. koordynacji 
pomocy Ukrainie pod przewodnictwem wiceprezesa SEP – rów-
nież wiceprezesa FSNT-NOT Marka Grzywacza, który czuwa 
nad sprawnym przebiegiem działań. Część oddziałów dokonało 
już wpłat celowych na zakup agregatów. Punktem realizacji 
akcji pomocy rzeczowej stały się oddziały SEP w Rzeszowie 
i Przemyślu, gdzie zajęto się zakupami, organizowaniem trans-
portu i sprawną odprawą rzeczy do bazy we Lwowie. Biuro SEP 
przekazuje pozyskane ze zbiórek środki pieniężne na powyższe 
zakupy. Spływają wzruszające podziękowania.

Do 8 kwietnia 2022 r. przekazano 140 tys. zł na humanitar-
ną pomoc medyczną realizowaną przez fundację siepomaga. 
Dodatkowo na pomoc rzeczową przeznaczono 33 564,50 zł, za 
które zakupiono trzy agregaty prądotwórcze i piętnaście specja-
listycznych pakietów medycznych Każda przekazana złotówka 
związana z akcją pomocy Ukrainie jest udokumentowana. 

Akcja nadal trwa. Organizatorzy proszą o dalsze wsparcie 
w działaniach koordynowanych na szczeblu centralnym SEP 
i ponawiają apel o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Wpłaty prosimy 
kierować na konto SEP, nr 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000, 
z dopiskiem „pomoc Ukrainie”.
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WYDARZENIA

Finały	XLVIII	OWT	w	WAT

Już po raz drugi Wojskowa Akade-
mia Techniczna gościła (2.04.2022) zawod-
ników zakwalifikowanych do zawodów  
III stopnia (finałów centralnych) Olimpiady Wie-
dzy Technicznej. 

Najlepsi uczniowie szkół średnich z całej Polski rywalizowa-
li w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej 
i mechaniczno-budowlanej. Laureaci i finaliści tego szczebla 
zawodów mają zagwarantowane przyjęcie na określone kierunki 
studiów, zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni tech-
nicznych w Polsce a uczniowie techników zwolnienie z etapu 
pisemnego egzaminu zawodowego.

Bezpośrednim organizatorem zawodów był Wydział Elektro-
niki i Dział Kształcenia WAT. Od wielu lat członkiem Komitetu 
Głównego OWT jest prof. dr hab. inż. Bronisław Stec z tego 
wydziału. Zawodników i ich opiekunów przywitali dziekan WEL 
prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet oraz dr hab. Stefan Góralczyk, 
prof. IMBiGS – wiceprezes FSNT-NOT. 

nywane było na mokro w systemie szalunków. Na budowę sfery 
o średnicy 13 m zużyto około 120 m3 betonu, a ścianka sfery ma 
grubość 25 cm.

W fasadzie budynku będzie ok. 500 lamp ledowych, które 
będą wykorzystywane przy iluminacji budynku. Iluminacja umoż-
liwi osiąganie wspaniałych efektów świetlnych współgrających 
z iluminacją stojących nieopodal dźwigozaurów. System oświe-
tlenia iluminacyjnego oparto na różnej długości oprawach oświe-
tleniowych. Wyposażone są one w soczewkowe układy optyczne 
dobrane indywidualne do mocy, lokalizacji oraz rozmiaru opraw. 
System sterowany będzie przy pomocy specjalnych kontrolerów. 
Zainstalowane będą dwie linie opraw oświetleniowych. Każda   
z opraw zostanie ustawiona pod odpowiednim kątem, tak by rów-
nomiernie oświetlić płaszczyznę elewacji. 

Zawody otworzył przewodniczący OWT prof. dr hab. inż. 
Stanisław Wincenciak. W inauguracji i obsłudze zawodów (ko-
misje w grupach)  uczestniczyli też płk dr inż. Jarosław Bugaj, 
ppłk dr inż. Marek Bugaj, płk dr inż. Zdzisław Chudy – Kierow-
nik Działu Organizacji Kształcenia WAT oraz członkowie Komi-
tetu Głównego OWT: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, dr 
hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW i mgr Janusz M. Kowalski.

W zawodach wzięło udział 41 uczniów, w tym 20 osób w gru-
pie tematycznej elektryczno-elektronicznej i 21 osób w grupie 
mechaniczno-budowlanej. Zawody polegały na rozwiązaniu 
jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu tech-
nicznego w wybranej wcześniej grupie tematycznej.

Uczestnicy otrzymali również upominki od Wojskowej 
Akademii Technicznej oraz sponsora XLVIII Olimpiady Wie-
dzy Technicznej – Fundacji Adamed – organizatora programu 
ADAMED SmartUP

Obchody	roku	Jana	Szczepanika	w	Tarnowie	

W bieżącym roku przypadaj 150 rocznica uro-
dzin Jana Szczepanika zwanego „polskim Edi-
sonem” „galicyjskim geniuszem”, czy „polskim 
da Vincim”. 

Wyjątkowy Polak – patriota, wynalazca i ge-
niusz na miarę Edisona i Tesli, posiadacz kilkudziesięciu patentów 
naukowych. Unowocześnił przemysł tkacki, tworząc automat do 
tkania materiałów wzorzystych i gobelinów. Stworzył telektoskop 
– aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą 
elektryczności – stąd uważany jest za prekursora telewizji. Wy-
konana przez niego pionierska kamizelka kuloodporna uratowała 
życie króla Hiszpanii Alfonsa XIII. Jego wynalazki z dziedziny 
fotografii kolorowej i filmu barwnego wykorzystywane są do dziś 
przez firmy Kodak i AGFA. Prowadził pionierskie badania nad 
udźwiękowieniem filmu przez opracowanie urządzenia do zapisy-
wania i odtwarzania dźwięku, nad systemem kamer i projektorów.

Od 1902 r. związany był z Tarnowem, gdzie zmarł i został 
pochowany na Starym Cmentarzu. Dla godnego uhonorowania 
jego pamięci powołany został Komitet Organizacyjny Jubileuszu 
150-lecia Urodzin Jana Szczepanika, skupiający wiele środowisk 
i organizacji, w tym m.in. Urzędy Miasta Krosna i Tarnowa, 
Fundacja im. Jana Szczepanika, Rada FSNT-NOT w Tarnowie, 
w tym stowarzyszenia: SEP, SITPChem, SIMP, Izba Przemysło-
wo-Handlowa, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Okrę-
gowe w Tarnowie, a także szkoły i uczelnie wyższe.

Główne obchody Jubileuszu odbędą się w czerwcu w Tar-
nowie, a w całym 2022 roku zaplanowane są wydarzenia  pod 
wspólnym hasłem „Szczepanik w 12 odsłonach”.  Uroczysta in-
auguracja odbyła się w tarnowskim ratuszu (28.01.2022), pod 
hasłem  „Apoteoza, czyli w świecie gobelinów Jana Szczepanika”. 
Zaprezentowany został oryginalny gobelin wykonany, dzięki nie-
zwykle wydajnej fotoelektrycznej metodzie tkania wzorzystego. 
Gobelin przedstawia apoteozę 50-lecia panowania cesarza Fran-
ciszka Józefa. Jan Szczepanik podarował go cesarzowi osobiście. 
Prezentowany podczas spotkania w tarnowskim ratuszu gobelin, 

stanowiący własność Muzeum Okręgowego w Tarnowie, jest 
jednym z czterech oryginalnie utkanych przez Szczepanika eg-
zemplarzy.

24 lutego br. zorganizowano w Domu Technika NOT w Tar-
nowie spotkanie pod hasłem „Tarnowskie ślady Jana Szczepa-
nika dawniej i dziś, czyli rzecz o Fundacji im. J. Szczepanika”. 
Fundacja ma na celu pielęgnowanie pamięci i popularyzowanie 
wiedzy o swoim patronie przez aktywną współpracę z instytucja-
mi i organizacjami społecznymi z obszaru gospodarki i techniki. 
W tym z Radą FSNT-NOT w Tarnowie. 
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Nawiązując do przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynie-
rów Polskich (Kraków, 2019) jego organizatorzy zapraszają 
polskich inżynierów mieszkających i pracujących w kraju oraz 
za granicą na kolejne spotkanie, które odbędzie się 23–25 
czerwca 2022 r. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod ha-
słem Inżynierowie dla zdrowej planety

Kongresy Techników Polskich (KTP) gromadzące pol-
skich inżynierów organizowano od XIX w. Pierwszy odbył się 
w 1882 r. Wzięli w nim udział inżynierowie z trzech zaborów 
i emigracji. Ważnym celem inżynierskich spotkań była i jest 
integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. 
Do tej tradycji powrócono organizując w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku sympozja „Polacy Razem”. Jest 
ona szczególnie ważna w dobie IV rewolucji przemysłowej 
(Industry 4.0). W globalnym świecie spotkanie polskich in-
żynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami 
kraju z tymi, którzy tu i teraz dążą do dynamicznego rozwoju 
Polski jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszło-
ści Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.

FSNT-NOT, Politechnika Warszawska i Rada Polskich In-
żynierów w Ameryce Północnej zorganizowały w we wrześniu 

JUŻ	CZAS	!
 

2010 r. w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 
(SZIP), który zgromadził ok. 500 polskich inżynierów z kra-
ju i zza granicy. Wówczas też zdecydowano, że światowe 
zgromadzenia polskich twórców techniki odbywać się będą  
co 3 lata. Głównymi tematami tych zjazdów jest współdziała-
nie na rzecz wsparcia przez polonijnych inżynierów innowa-
cyjności polskiej gospodarki oraz edukacji sprzyjającej roz-
wojowi twórczych postaw, a także umiejętności przekładania 
pomysłów i wynalazków na praktykę gospodarczą. 

Planowany na czerwiec 2022 r. V SZIP oraz XXVII KTP 
odbędzie się w Gliwicach i jest współorganizowany przez 
Politechnikę Śląską. Temat przewodni Zjazdu –  „Inżynierowie 
dla zdrowej planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych 
problemów współczesności: pandemia i zmiany klimatyczne. 
Chcemy pokazać społeczeństwu, że technika i jej twórcy mogą 
w sposób aktywny i efektywny włączyć się w utrzymanie 
takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły 
na niej nadal żyć i rozwijać się. 

Więcej na stronie www.szip.org.pl
Bądź uczestnikiem tego wydarzenia

Zapraszamy do rejestracji!

Weź	udział	w	V	Światowym	Zjeździe	Inżynierów	Polskich
	organizowanym	wraz	z	

XXVII	Kongresem	Techników	Polskich	i	zarejestruj	się	na	stronie:	
https://rejestracja.enot.pl/fsnt/szip2022/index

Pomóżmy	
POLITECHNICE	KIJOWSKIEJ

Wpłat można dokonywać na wydzielone konto FSNT-NOT w Warszawie:
78 1160 2202 0000 0001 6891 9565

podając jako cel: „darowizna dla Politechniki Kijowskiej – KPI”.

Politechnika Kijowska – czołowa uczelnia techniczna 
Ukrainy – już od 2014 r. odczuwa bezpośrednio, szczególnie 
teraz, wpływ barbarzyńskiego ataku Rosji na Ukrainę.

Dziś wielu młodych ludzi z Politechniki Kijowskiej wal-
czy w obronie swojej Ojczyzny, a liczba zabitych i rannych 
niestety codziennie rośnie. Wielu rannych ludzi pozostanie na 
zawsze inwalidami.

Z myślą o nich FSNT-NOT, z inicjatywy Sekcji Wycho-
wanków Politechniki Kijowskiej Towarzystwa Kultury i Hi-
storii Techniki, ogłasza zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu 
inwalidzkiego, rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Pozwoli 
to choć w części wesprzeć osoby, które utraciły zdrowie na 
wojnie w obronie swojego kraju.

Nasz apel kieru-
jemy do ludzi dobrej 
woli, szczególnie do 
inżynierów - członków 
stowarzyszeń naukowo-
-technicznych. Zwracamy się też do absolwentów ukraińskich 
uczelni, a przede wszystkim Politechniki Kijowskiej, jej sta-
żystów oraz osób i firm współpracujących z tą uczelnią. Pie-
niądze zostaną przekazane fundacji charytatywnej działającej 
przy Politechnice Kijowskiej i zostaną wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem, co poprawi niezmiernie trudne warunki 
życia inwalidów wojennych.



PERŁY CERAMIKI UE 2021
Najpiękniejsze kolekcje płytek ceramicznych zostały 

nagrodzone w konkursie zorganizowanym po raz 18 przez 
kwartalnik „Wokół Płytek Ceramicznych”, we współpracy 
z  firmą CAD Projekt K&A.  Uroczysta Gala Laureatów 
konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2021 odbyła się w War-
szawskim Domu Technika NOT (16.03.2022). Konkurs 
odbył się pod honorowym patronatem Stowarzyszenia 
Architektów Polskich. Konkurs PERŁY CERAMIKI UE 
to jedno z najważniejszych przedsięwzięć promujących  
płytki ceramiczne w Polsce, który cieszy się dużą popular-
nością i zainteresowaniem polskich oraz  zagranicznych 
producentów. Nominacje i przyznane nagrody są reko-
mendacją dla klientów. Dla producentów, dystrybutorów 
i sprzedawców  płytek  są doskonałym narzędziem mar-
ketingowym oraz wsparciem sprzedaży.

Nagrodzone kolekcje wyróżniają się innowacyjnością, 
bardzo dobrą jakością oraz wzornictwem doskonale  wpisu-
jącym się w światowe trendy. Mimo ograniczeń związanych 
z pandemią i trudnej dla wszystkich sytuacji wynikającej 
z wojny toczącej się za polską granicą, na Galę licznie przy-
byli producenci i ich przedstawiciele, dystrybutorzy, pro-
jektanci, a także współpracownicy i czytelnicy  czasopisma. 
Wśród gości honorowych obecni byli m.in.: dr inż. Adam 
Baryłka – dyrektor Departamentu Budownictwa, Archi-
tektury i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; 
Krzysztof Myszkowski – zastępca dyrektora Departamen-
tu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru 
Budowlanego; Jerzy Grochulski, p.o. prezesa SARP, pro-
dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszaw-
skiej; Wioletta Jackiewicz-Rak – prodziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej; Robert 
Geryło – dyrektor oraz Krzysztof Kuczyński – wicedyrek-
tor Instytutu Techniki Budowlanej; Małgorzata Niziurska 
– wicedyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budow-
lanych – Sieć Badawcza Łukasiewicz; Stefan Góralczyk 

– wiceprezes zarzą-
du FSNT-NOT; Je-
rzy Rożek –  prezes 
WDT NOT; Geno-
wefa Zapotoczna-
-Sytek – wiceprezes 
Stowarzyszenia In-
żynierów i Tech-
ników Przemysłu 
Materiałów Budow-
lanych.  

Galę zainau-
gurowała Krysty-
na Wiśniewska 
(na zdjęciu obok) 
– redaktor naczel-
na kwartalnika 

„WPC”, która przypomniała zasady konkursu. Jury pod 
przewodnictwem Magdaleny Kaliszuk-Barańskiej, projek-
tantki wnętrz, nominuje kolekcje zgłoszone do konkursu, 
w którego drugim etapie przyznawane są Perły Ceramiki 
UE przez jury, któremu przewodniczy Zbigniew Woźnicki, 
prezes i współwłaściciel Spółki Jorapol. 

W tegorocznej edycji konkursu przyznano 36 tytułów 
Perła Ceramiki UE 2021, 9 tytułów Perła Ceramiki Dystry-

butorów 2021 oraz 3 tytuły Perła Ceramiki Projektantów 
– użytkowników CAD Decor 2021. Najwięcej nominacji 
i nagród po raz kolejny zdobyła firma Ceramika Para-
dyż, którą uhonorowano Wielką Perłą Ceramiki UE 2021 
z Diamentami. Lista laureatów dostępna jest na stronie 
https://www.plytkiceramiczne.info.pl/perly-ceramiki-ue-
-leftpc-217/perly-ceramiki-ue-2021.html

Wszystkie kolekcje płytek, które otrzymały tytuły: Per-
ła Ceramiki UE 2021, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2021 
i Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD De-
cor 2021, oznaczone są w salonach sprzedaży specjalnymi 
naklejkami. 
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LAUREACI ZŁOTEGO KŁOSA 2021
12 laureatów wyłoniono w konkursie Złoty Kłos 2021 ob-

jętym patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, a organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Rolnictwa (SITR).

Na uroczystość w Warszawskim Domu Technika NOT 
(29.03.2022), podczas której laureatom wręczono statuetki, 
przybyli m.in.: Anna Gębicka – sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; poseł Czesław Siekierski; 
Anna Zalewska – Dyrektor Departamentu Oceny Projek-
tów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa; Marek Chibowski – z-ca Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; Andrzej Chodkow-
ski – Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa; Janusz Byliński – Prezes Warszawskiego 
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze. Obecna 
była także Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT, 
Piotr Szymczak – prezes Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich 
oraz Wojciech Ratyński –  Prezes 
Honorowy SITR i FSNT-NOT.

Przybyłych na uroczystość go-
ści, laureatów konkursu, człon-
ków i przyjaciół Stowarzyszenia 
powitała Magdalena Borowiec-
-Wieczorek (na zdjęciu obok)  – 
prezes Zarządu Głównego SITR. 
Spotkanie poprowadziła Jolanta 
Zienkiewicz z Oddziału SITR 
w Koszalinie.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie 
Statuetek „Złoty Kłos 2021”, które przyznała Kapituła działa-
jąca pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Za 
działania na rzecz edukacji i integracji środowiska rolniczego, 
a także wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną 
w Stowarzyszeniu Otrzymały je następujące osoby i instytu-
cje:  Adam Rogowski, Arkadiusz Bieniek, Jan Szychowski, 
Zygmunt Wejman, Kazimierz Furche, Krystyna Snarska, 
Józef Ryszard Pyrczak, Stanisław Pawlik, Kazimierz Zawor-

ski, Ekotex Sp. z o.o. Marek Radwański oraz Gospodarstwo 
Rolno-Rybackie Nowy Młyn Wiktor Piechocki i Tomaszowi 
Lenartowiczowi.

Organizatorzy pogratulowali sukcesu laureatom. Wyrazili 
radość iż po raz kolejny mogli gościć osoby zaangażowa-
ne w pracę społeczną na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Liczą też, że jeszcze przez wiele długich lat będą one wspie-

rały Stowarzyszenie swoją wiedzą, 
doświadczeniem i pracą. Podzięko-
wali też osobom i instytucjom, które 
przyczyniły się do organizacji tej 
uroczystości.

W imieniu laureatów Konkursu 
za wyróżnienie podziękował pan To-
masz Lenartowicz.

Uroczystość zakończyło spotka-
nie koleżeńskie wraz z poczęstun-
kiem, który przygotowała Fundacja 
Hodowców Polskiej Białej Gęsi. 
Uczestnikom Gali trudno było sobie 
wyobrazić jak wiele różnorodnych 
i doskonałych potraw można przy-
gotować z gęsiny.


