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Rozpoczyna się V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVII 
Kongresem Techników Polskich. To jedno z najważniejszych wydarzeń ruchu stowarzy-
szeniowego sfederowanego w NOT oraz całego środowiska inżynierskiego.

Oba wydarzenia mają za sobą długą historię. Kongresy gromadziły inżynierów już 
w XIX wieku. Pierwszy odbył się w 1882 r. Wzięli w nim udział inżynierowie z trzech 
zaborów i emigracji. Do tej tradycji powrócono organizując sympozja „Polacy Razem”. 
Miały one na celu zapoznanie się inżynierów i techników pracujących w Polsce i poza jej 
granicami, nawiązanie współpracy oraz przypomnienie wkładu Polaków w rozwój świa-
towej techniki. Jest ona szczególnie ważna w dobie IV rewolucji przemysłowej (Industry 
4.0). Spotkanie inżynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami kraju 
z tymi, którzy tu i teraz dążą do dynamicznego rozwoju kraju jest sprawą o fundamen-
talnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie. Ważnym 
celem tych wydarzeń jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. 
Spowodowało to podniesienie rangi spotkań nadając im rangę Zjazdu. Pierwszy ŚZIP 
zorganizowany przez FSNT-NOT, Politechnikę Warszawską i Radę Polskich Inżynierów 
w Ameryce Północnej odbył się w 2010 r. w Warszawie. Zgromadził ok. 500 polskich 
inżynierów z kraju i z zagranicy. Zdecydowano, że takie zgromadzenia odbywać się będą 
co 3 lata. Głównymi ich tematami jest współdziałanie na rzecz wsparcia innowacyjności 
polskiej gospodarki oraz edukacji sprzyjającej rozwojowi twórczych postaw społeczeń-
stwa, a także umiejętności przekładania pomysłów i wynalazków na praktykę gospo-
darczą. W 2013 r. do grona organizatorów dołączyły: Europejska Federacja Polonijnych 
SNT, Akademia Inżynierska w Polsce oraz Rada Główna Instytutów Badawczych. Trzy 
pierwsze Zjazdy odbywały się pod hasłem: „Inżynierowie Polsce i Światu”.

V SZIP i XXVII KTP jest współorganizowany przez Politechnikę Śląską. Temat 
przewodni nawiązuje do najważniejszych problemów współczesności: pandemii i zmian 
klimatycznych. Chcemy pokazać, że technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i efek-
tywny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda 
mogły na niej nadal żyć i rozwijać się.

INŻYNIEROWIE 
DLA ZDROWEJ PLANETY
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i w realizacji pomysłów na stworzenie zarówno gry. Uczest-
nicy konkursu znacząco pogłębili swoją wiedzę o polskich 
wynalazcach i inżynierach oraz ich wkładzie w budowę Nie-
podległej Polski jak również ich zaangażowaniu w rozwój 
cywilizacyjny świata.

Lista laureatów konkursu na grę planszową pn. „Inży-
nierowie dla niepodległej Polski”

W kategorii szkoła podstawowa I miejsce zdobył zespół 
w składzie: Karolina Stelmachowicz, Michał Romaniuk, Filip 
Dziemidowicz z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bole-
sława Krzywoustego w Wolinie za grę Inżynierowie Polski 
Niepodległej PSP Wolin przygotowaną pod kierunkiem ks. 
mgr Marcina Miczkuły.

II miejsce:  Maksymilian Sobociński z Prywatnej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 w Krakowie 
za grę Inżynierowie dla Niepodległej Polski przygotowaną 
pod kierunkiem mgr Joanny Kozłowskiej.

III miejsce: Małgorzata i Mateusz Drzewieccy oraz Mi-
lena Zdanowicz ze Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku za 
grę Piramida Wynalazków przygotowaną pod kierunkiem 

Dokończenie na str. 13

Kreatywna młodzież

Inżynierowie dla Niepodległej Polski

Konkurs „Inżynierowie dla Niepodległej Polski” miał na 
celu pokazanie i zainteresowanie młodzieży historią polskiej 
myśli technicznej oraz dorobku słynnych wynalazców i  kon-
struktorów działających w kraju i zagranicą. Także przypo-
mnienie roli polskich inżynierów w rozwoju cywilizacji oraz 
upowszechnienie wiedzy o ich wkładzie w budowę II RP.

Do rywalizacji w tym konkursie zgłosiło się 46 zespołów 
młodych twórców ze szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych (liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół 
branżowych I stopnia). W trzyetapowych eliminacjach do 
finału Kapituła Konkursowa wyłoniła 10  prac. Oceniało je 
Jury w składzie: przewodnicząca Ewa Mańkiewicz-Cudny 
– prezes FSNT-NOT, Bronisław Hynowski – prezes Towa-
rzystwa Historii i Kultury Technicznej, Tomasz Misterka – 
ekspert tworzenia gier, Zbigniew Kotowski – pomysłodawca 
i koordynator konkursu.

Młodzież wykazała się umiejętnością wyszukiwania po-
staci wybitnych twórców wyobraźnią oraz kreatywnością 

DARCZYŃCA SPONSORZY

pani Magdaleny Bocheńskiej.
W kategorii szkoła ponadpodsta-

wowa I miejsce zdobył zespół w skał-
dzie: Martyna Czekała, Aleksandra 
Weres z Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich za grę „Międzywojenny 
Odlot” przygotowaną pod kierun-
kiem Grzegorza Łukasika.

II miejsce:  Kornelia Czaja, We-
ronika Gwóźdź z II Liceum Ogól-
nokształcącego im. A. Mickiewicza 
w Słupsku za grę „Świat wynalaz-
ków”  przygotowaną  pod  kierun-
kiem Iwony Tłuchowskiej.

III miejsce: Patryk Rutkowski, 
Maciej Szczęsny, Dominik Szum-
czyk z Zespołu Szkół nr. 1 im. prof. 
B. Krupińskiego w Lubinie za grę 
„Inżynierowie” przygotowaną pod 
kierunkiem mgr inż. Justyny Kędzi.

Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT z udziałem laureatów i finalistów podsumowała dwa 
konkursy organizowane przez FSNT-NOT dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (18.05.2022). 
Byli to laureaci konkursu na opracowanie gry planszowej „Inżynierowie dla Niepodległej Polski” oraz  
XV edycji konkursu „Młody Innowator”. 
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I  dzień  – 23 czerwca 2022 r.

Politechnika Śląska – Centrum Edukacyjno-Kongresowe
9.30 – 10.30   Recepcja, kawa powitalna
10.30 – 12.00  Sesja otwierająca, w tym: 
• otwarcie i powitanie uczestników XXVII KTP i V SZIP 
• Wystąpienie prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka – Rek-
tora Politechniki Śląskiej
• Wystąpienie Ewy Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT
• Wstąpienie prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – Posła do 
Parlamentu Europejskiego
• Wystąpienie prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego – 
Rektora Politechniki Poznańskiej, Przewodniczącego KRPUT
• Wystąpienie prof. dr inż. Andrzeja Nowaka – Honorowego 
Przewodniczącego SZIP, Prezesa Rady Polskich Inżynierów 
w Ameryce Północnej
• Wystąpienie mgr inż. Janusza Ptaka – Sekretarza General-
nego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń N-T
• Wystąpienie dr Marcina Kraski – Wiceprezesa Centrum 
Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju
• Wystąpienia gości 
12.00-13.00 Wykłady inauguracyjne:
• prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń „Medycyna i tech-
nika – trwałe małżeństwo z rozsądku” 
• dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun – Centrum Biotechnolo-
gii Politechniki Śląskiej „Biodruk 3D – nadzieje i wyzwania”
13.00 – 14.00  Obiad
14.00 – 15.30   Plenarna sesja panelowa I  „Rola inżynierów 
w świecie po pandemii COVID-19” Moderatorzy: prof. Piotr 
Moncarz – Stanford University, dr Andrzej Kurkiewicz – Peł-
nomocnik Prezesa GUM ds. badań i rozwoju
15.30 – 17.00 Plenarna sesja panelowa II  „Czy sztuczna in-
teligencja zdetronizuje człowieka” 
Moderator: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Honorowy Prze-
wodniczący KRASP
17.00 – 19.00  Przerwa popołudniowa
19.00 – 22.00  Gala Inżynierska (uroczyska kolacja i występ 
artystyczny); wręczenie nagród „Mistrz Techniki”, Technicus 
oraz wyróżnień inżynierskich organizacji polonijnych oraz 
wyróżnień Politechniki Śląskiej

II dzień  – 24 czerwca 2022 r. 

Politechnika Śląska – Centrum Edukacyjno-Kongresowe
9.00 – 10.30 Równoległe sesje tematyczne
• „Przyszłość – energetyka wodorowa czy inna?”
Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski – Wydział 
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszaw-
ska; prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak – Rektor Politech-
niki Śląskiej w latach 1987 – 90
• „Organizacje inżynierskie a młodzież” 
Moderator: prof. PW., dr hab. inż. Dawid Myszka – Wicepre-
zes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Technicznego 
Odlewników Polskich, Politechnika Warszawska
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45– 12.15 Równoległe sesje tematyczne
• „Czy społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej?” 
Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Rektor 
Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący KRPUT; prof. Piotr 
Moncarz – Stanford University
•  „Jak nie zginąć w zalewie informacyjnym ?” 
Moderatorzy: mgr inż. Wiesław Paluszyński – Prezes Pol-
skiego Towarzystwa Informatycznego; prof. dr inż. Andrzeja 
Nowaka – Honorowy Przewodniczący SZIP, Prezes Rady Pol-
skich Inżynierów w Ameryce Północnej
12.15-12.30 Przerwa kawowa
12.30-14.00 Równoległe sesje tematyczne
• Badania Kosmiczne” 
Moderator:  prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii 
Górniczo-Hutniczej
• „Co szkodzi ludziom i planecie – perspektywy na przy-
szłość”
Moderator: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Prezes 
Warsaw New Tech University Foundation.
14.00-14.45 Lunch
14.45-16.15 Równoległe sesje tematyczne
• „Samowystarczające domy – realna rzeczywistość?” 
Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska – Prezes 
Polskiego Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa; Jerzy Kusak – Prezes Stowarzy-
szenia Inżynierów Polskich 
w Niemczech
•  „Cyberbezpieczeństwo – problem obywateli i instytucji” 
Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat, Dyrektor 
Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej; dr inż. 
Marian Zastawny, Sekretarz Stowarzyszenie Techników Pol-
skich w Wielkiej Brytanii
16.30-18.30 Przerwa kawowa
16.30-18.00 Równoległe sesje tematyczne
• „Ile techniki w medycynie? Spersonalizowana medycyna” 
Moderatorzy: prof. PW, dr hab. inż. Artur Badyda – Politech-
nika Warszawska, 
dr Jerzy Orkiszewski – prezes US-Polish Trade Council.
• „Ekologiczny transport – kiedy kolej wygrywa z innymi 
środkami transportu?” 
Moderator: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Dziekan Wy-
działu Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
18.00 – 18.30 Sesja zamykająca – przedstawienie przez mo-
deratorów wniosków z dyskusji panelowych i tematycznych; 
dyskusja. Przyjęcie: Uchwały XXVII Kongresu Techników 
Polskich i Przesłania V Światowego Zjazdu Inżynierów Pol-
skich
20.00 – 22.00 Gala „Polacy Razem”. 

III  dzień  – 25 czerwca 2022 r.

11.00 – 14.00 Wycieczki techniczne
• Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla  
Zdrowia;
• Kopalnia Guido

Inżynierowie dla Zdrowej Planety
Program V ŚZIP / XXVII KTP
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Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ FSNT-NOT 

ZARZĄD GŁÓWNY

Na posiedzeniu 26 maja 2022 r.:

· Omówił:
– porządek obrad posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT
– stan przygotowań do Światowego Zjazdu Inżynierów Pol-
skich – 23-25.06.2022 r.
– sprawę zgłaszaną przez TJO z Rzeszowa dotyczącą inwe-
stycji w fotowoltaikę
– wykonanie budżetu Zarządu Głównego w 2021 r.
– poparł petycję Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przed-
miotów Przyrodniczych
– udział FSNT-NOT w konkursie o Nagrodę Gospodarczą  
Prezydenta RP

· Zatwierdził:
– plany działalności Komisji i Komitetów FSNT-NOT na ka-
dencję 2021-2025: 

Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Gospodarki 
Energetycznej oraz Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-
-NOT Polityki Gospodarczej.

11 kwietnia w hotelu Marriott w Warszawie Instytut Fizjo-
logii i Patologii Słuchu zaprezentował Raport z III Kongresu 
„Zdrowie Polaków”, zawierający podsumowanie i rekomen-
dacje. Podczas prezentacji Raportu zostały wręczone nagrody 
i wyróżnienia z pierwszej edycji konkursu Perspektywy Me-
dycyny. W wydarzeniu uczestniczyła Prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny.

21 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się 
uroczystość, podczas której dr Alicja Adamczak, była pre-
zes UP RP otrzymała srebrny medal Plus Ratio Quam VIS. 
W uroczystości uczestniczyła Prezes FSNT-NOT Ewa Mań-
kiewicz-Cudny.

22 kwietnia Polska Izba Przemysłu Chemicznego zorga-
nizowała I Debatę Kampanii Polska Chemia w ramach cyklu 
„Jak zapewnić stabilność sektora chemicznego w niestabilnych 
czasach”, pod hasłem „Surowce, koszty, prawo”. W debacie 
uczestniczyła prof. dr. hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, 
wiceprezes FSNT-NOT.

21-23 kwietnia wiceprezes FSNT-NOT Tadeusz Pawłow-
ski uczestniczył w konferencji naukowo-technicznej „Bezzało-
gowe statki powietrzne w gospodarce. Wymiar Ekonomiczny 
– Strategiczny – Społeczny”. Organizatorami konferencji byli: 
Wrocławska Rada FSNT NOT, Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komu-
nikacji RP Oddział we Wrocławiu.

25 kwietnia w Warszawskim Domu Technika miała miej-
sce debata podsumowująca III Kongres Elektryki Polskiej, 
organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 
Uczestniczyła w niej Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-
-Cudny. Relacja na stronie …

26 kwietnia w Krakowie odbyła się uroczysta sesja na-
ukowa z okazji jubileuszu 30-lecia Akademii Inżynierskiej 

w Polsce, w której uczestniczyła Prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny.

28 kwietnia w Warszawskim Domu Technika NOT od-
była się gala finałowa XI edycji Konkursu im. Stanisława 
Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowa-
cyjności 2021.” Zwycięzcom konkursu nagrody wręczyła 
Prezes FSNT-NOT Ewa Makiewicz-Cudny oraz wiceprezes 
Tadeusz Pawłowski – przewodniczący Kapituły. Relacja na 
stronie 15.

28 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu Koordyna-
cyjnego programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa 
i warunków pracy” – etap V, działającego przy Centralnym 
Instytucie Ochrony Pracy – PIB, w którym uczestniczył Wło-
dzimierz Hausner społeczny doradca Prezes FSNT-NOT.

5 maja w Warszawskim Domu Technika odbyło się po-
siedzenie Jury konkursu na grę planszową „Inżynierowie dla 
Niepodległej Polski”.

5  maja Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny 
uczestniczyła w obchodach Święta Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej, które odbyły się w Muzeum WPG S.A. w Warsza-
wie. Organizatorami obchodów było Krajowe Stowarzyszenie 
Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenie Wspierania 
Bezpieczeństwa Narodowego, Klub Dowództwa Operacyjnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Geodezyjne S.A.

5 – 7 maja w Berlinie (Niemcy) obradowało Walne Zgro-
madzenie członków narodowych FEANI – federacji europej-
skich stowarzyszeń inżynierskich. Jedną z omawianych tam 
spraw był projekt Engineers for Europe (E4E), przygotowany 
przez konsorcjum 8 partnerów narodowych, gdzie jednym 
z nich jest Polska. Komisja Europejska dobrze oceniła ten 
projekt i zadeklarowała dotację w wys. 1,5 mln euro na jego 
realizację. W posiedzeniu uczestniczył Kamil Wójcik, wice-
prezes FSNT-NOT.

6  maja odbyło się posiedzenie sądu konkursowego  
XV edycji konkursu „Młody Innowator”.

6  maja odbyło się online posiedzenie Kapituły Pol-
skiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej 
Przedsiębiorczości, w którym uczestniczył wiceprezes  
FSNT-NOT Tadeusz Pawłowski.

6 maja wiceprezes FSNT-NOT Stefan Góralczyk wziął 
udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki 
z o.o. Lubelski Dom Technika NOT.

10 maja Centralna Biblioteka Wojskowa zorganizowała 
spotkanie historyczno-naukowe „Wybawca Europy” w 87. 
rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W spotkaniu 
uczestniczyła Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. 

11 maja odbyło się spotkanie Prezes FSNT-NOT Ewy 
Mańkiewicz-Cudny z prof. dr hab. inż. Arkadiuszem Męży-
kiem Rektorem Politechniki Śląskiej. Przedmiotem spotkania 
był organizowany przez FSNT-NOT 23-25 czerwca br. na 
Politechnice Śląskiej XXVII Kongres Techników Polskich  
i V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.

11 maja wiceprezes Stefan Góralczyk wziął udział w kon-
ferencji z okazji 70 rocznicy powołania Naczelnej Organiza-
cji Technicznej w Lublinie. Patronat honorowy nad konfe-
rencją objęli: Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes FSNT-NOT, 
Lech Sprawka wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski 
Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk Pre-
zydent Miasta Lublin oraz prof. dr hab. Inż. Zbigniew Pa-
ter Rektor Politechniki Lubelskiej. Z okazji jubileuszu wi-
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ceprezes Stefan Góralczyk wręczył tabliczkę gratulacyjną  
w imieniu Zarządu Głównego FSNT-NOT. 

11-12 maja w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie 
oraz gala finałowa XV Międzynarodowych Targów Wynalaz-
ków i Innowacji INTARG 2022, na której wręczono nagrody 
i wyróżnienia uczestnikom Targów. Federację reprezentował 
Włodzimierz Kulisz – delegat do Rady Krajowej województwa 
śląskiego, prezes Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach, 
który w imieniu Zarządu FSNT-NOT wręczył puchar i dy-
plomy zwycięzcom.

11 maja Polskie Towarzystwo Informatyczne zorganizo-
wało obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyj-
nego 2022. Program obchodów obejmował konferencję pt. 
„Przełomowe technologie teleinformatyczne” oraz Wielką 
Galę, w których wzięła udział Prezes FSNT-NOT Ewa Mań-
kiewicz-Cudny.

11-14 maja odbyły się X Katowickie Dni Elektryki, zor-
ganizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich. Wydarzenie objęte było patronatem  
Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa, Przewodni-
czącego metropolii i Prezydenta Katowic. X Katowickie Dni 
Elektryki zakończyły się Galą w Pałacu Młodzieży w Kato-
wicach, na której miała wystąpienie Prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny.

17 maja Stowarzyszenie Elektryków Polskich zorganizo-
wało w formie transmisji online XXIII Konferencję Okrągłego 
Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”. 
Hasłem wiodącym konferencji były „Technologie cyfrowe na 
rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się”. W konferencji 
online uczestniczyła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-
-Cudny oraz wiceprezes Marek Grzywacz.

18 maja w Warszawskim Domu Technika odbyła się gala 
finałowa ogólnopolskiego konkursu na grę planszową „Inży-
nierowie dla Niepodległej Polski” oraz XV edycji konkursu 
„Młody Innowator”, organizowanych przez FSNT-NOT. Na-
grody laureatom obydwu konkursów wręczyli wiceprezesi 
FSNT-NOT: Stefan Góralczyk, Marek Grzywacz i Kamil Wój-
cik. Relacja na stronie 2. 

19 maja odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitoru-
jącego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
działającego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regio-
nalnej, w którym uczestniczyli wiceprezesi FSNT-NOT Stefan 
Góralczyk i Tadeusz Pawłowski. 

19  maja Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny 
uczestniczyła w posiedzeniu Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

19-22 maja odbył się XXXIII Zwyczajny Zjazd Delega-
tów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 
RP. Federację reprezentował wiceprezes FSNT-NOT Marek 
Grzywacz.

23 maja odbyło się spotkanie Prezes FSNT-NOT Ewy 
Mańkiewicz-Cudny z prof. dr hab. inż. Janem Szmidtem b. 
rektorem Politechniki Warszawskiej, honorowym przewodni-
czącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce 
(KRASP). Przedmiotem spotkania był organizowany przez 
FSNT-NOT 23-25 czerwca br. na Politechnice Śląskiej XXVII 
Kongres Techników Polskich i V Światowy Zjazd Inżynierów 
Polskich.

24 maja odbyło się spotkanie Prezes FSNT-NOT Ewy 
Mańkiewicz-Cudny z prof. dr hab. Michałem Kleiberem. Spo-
tkanie dotyczyło organizowanego przez FSNT-NOT 23-25 
czerwca br. na Politechnice Śląskiej XXVII Kongresu Tech-
ników Polskich i V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich.

30 maja odbyło się w formule online posiedzenie Komitetu 
Wykonawczego Akademii Inżynierskiej w Polsce, w którym 
uczestniczyła Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. 

2-3 czerwca wiceprezes FSNT-NOT Kamil Wójcik uczest-
niczył w 13. Polskim Kongresie Naftowców i Gazowników, 
organizowanym w Bóbrce przez Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego pod ha-
słem przewodnim „Proklimatyczne transformacje”. Było to naj-
większe wydarzenie branży nafty i gazu w Polsce, inaugurujące 
również obchody Roku Łukasiewicza, wielkiego odkrywcy 
i wizjonera. Dwusetna rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza 
i wydarzenia z nią związane, w tym 13. Polski Kongres Naf-
towców i Gazowników, zostały objęte patronatem UNESCO.

4 czerwca Centralna Biblioteka Wojskowa zorganizowała 
na Zamku Królewskim w Warszawie wernisaż wystawy i po-
kaz zabytkowych pojazdów „Zamkowa kolumna samocho-
dowa prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej 1922-1939”. 
W wydarzeniu uczestniczył wiceprezes FSNT-NOT Kamil 
Wójcik.

2 czerwca odbyła się uroczysta inauguracja  Branżowe-
go Punktu Kontaktowego „Inteligentna i Czysta Mobilność”, 
zorganizowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut 
Lotnictwa. Federację reprezentował Janusz Kowalski.

6-8 czerwca wiceprezes FSNT-NOT Jerzy Markowski 
uczestniczył w IX edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego 
w Wiśle. Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Inżynierii 
Lądowej i Gospodarki Zasobami Katedry Inżynierii Górniczej 
i Bezpieczeństwa Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja „Nauka i Trady-
cje Górnicze”, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego Komitetu 
Górnictwa PAN, Główna Komisja ds. Górnictwa Odkryw-
kowego ZG SITG oraz Stowarzyszenie Polskich Inżynierów 
Strzałowych.

9 czerwca Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców 
i Racjonalizatorów zorganizował w Warszawskim Domu 
Technika NOT uroczystość podsumowania i wręczenia nagród 
laureatom i finalistom etapu centralnego Olimpiady Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości. Federację reprezentował Kamil 
Wójcik wiceprezes FSNT-NOT.

12-14 czerwca w Tarnowie odbyły się obchody 150. Rocz-
nicy Urodzin Jana Szczepanika, w których uczestniczył wice-
prezes FSNT-NOT Kamil Wójcik. Organizatorem wydarzenia 
był Urząd Miasta Tarnowa.

14 czerwca odbyło się posiedzenie Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT Rady w Ciechanowie, w którym 
wziął udział wiceprezes FSNT-NOT Marek Grzywacz.

14 czerwca redakcja dwumiesięcznika „Problemy Jakości” 
zorganizowała II ogólnopolskie seminarium naukowe z cyklu 
„Problemy Jakości – wczoraj, dzisiaj i jutro”. Z ramienia Fe-
deracji w seminarium uczestniczył wiceprezes FSNT-NOT 
Stefan Góralczyk. 

Biuletyn 5-6  2022.indd   5 2022-06-08   11:48:04



6

Naczelna Organizacja Techniczna 
– Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej 

Drodzy polscy przyjaciele! 

Pozwólcie, że wysłowię szczerą wdzięczność za solidar-
ność z Ukrainą, z naszym uniwersytetem w walce z rosyj-
skim agresorem, za okazaną pomoc, jaka nadeszła do Fundacji 
Wsparcia Kijowskiego Instytutu Politechnicznego imienia 
Igora Sikorskiego. 

Pomoc ta zostanie wykorzystana na zapewnienie działal-
ności życiowej uniwersytetu w tym okresie, najważniejszych 
potrzeb studentów i pracowników, na funkcjonowanie domów 
studenckich i schronów przeciwbombowych. 

W rodzinie kijowskich politechników są straty wśród tych, 
którzy wstąpili w śmiertelny bój z wrogiem w szeregach Sił 

Pismo rektora Politechniki Kijowskiej – tłumaczenie

Zbrojnych Ukrainy, w szeregach obrony terytorialnej, w orga-
nizacjach wolontariatu. Wieczna pamięć bohaterom! 

15 rodzin wykładowców utraciło mieszkania w miejscach 
działań bojowych w obwodzie kijowskim wskutek barbarzyń-
skich ostrzałów miasta Kijowa. 

Ale mimo bólu i nienawiści do zła, jakie przyniósł okupant 
na naszą ziemię, my nadal żyjemy, pracujemy i uczymy się. 

Od 4 kwietnia wznowiony został proces nauczania, kon-
tynuowana jest praca naukowa, działalność międzynarodowa. 

Drodzy polscy przyjaciele! Wasze wsparcie i pomoc są dla 
nas nadzwyczaj ważne. Nigdy ich nie zapomnimy! 

Chwała Ukrainie! Bohaterom chwała! 

Z poważaniem 
Dowódca Operatywnego Sztabu reagowania i bezpieczeń-

stwa działalności życiowej uniwersytetu, rektor KPI im. Igora 
Sikorskiego Mychajło Zgurowski 
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Wyjazdowe posiedzenie 
Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT.

W Koninie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Ochrony Środowiska FSNT-NOT (12.05.2022). Członkowie 
Komisji  odwiedzili  Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnym Sp. z  o.o. w Koninie, gdzie mogli zobaczyć 
jak wygląda proces termicznego unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych oraz dowiedzieć się jak ważnym elementem 
gospodarki odpadami i jaki wpływ na ochronę środowiska 
ma właśnie termiczne unieszkodliwianie odpadów. Następie 
odwiedzili oddaną w marcu po gruntownej modernizacji stację 
uzdatnia wody w konińskim Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji, gdzie mogli zobaczyć jak wygląda instalacja, 
która zaopatruje w wodę aglomerację konińską. Instalacja ta 
wyposażona jest w nowoczesne urządzenia i technologię, a 
energia elektryczna pozyskiwana jest z paneli fotowoltaicz-
nych oraz instalacji pomp ciepła, gdzie co ciekawe źródeł 
ciepła jest uzdatniona woda.

Kolejni Eksperci NOT 

Zespół ds. nadawania tytułu EKSPERT NOT, w skład które-
go wchodzą wiceprezesi FSNT-NOT: dr hab. Stefan Góralczyk 
– przewodniczący oraz członkowie: prof. dr hab. inż. Bożenna 
Kawalec-Pietrenko i dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, rozpatrzył 
kolejne zgłoszenia przesłane przez stowarzyszenia naukowo-
-techniczne. 

Do Zespołu wpłynęło 20 zgłoszeń. Pozytywnie zaopiniowa-
no 17 wniosków, których autorom Zarząd Główny FSNT-NOT 
nadał tytuł Eksperta NOT. 

Uroczyste wręczenie dyplomów i legitymacji potwierdzające 
nadanie tytułu odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Rady 
Krajowej FSNT-NOT. 

Tytuły Eksperta NOT otrzymali: dr inż. Jan Bogusławski 
– inżynieria lądowa i transport; mgr inż. Beata Cwolek – inży-
nieria mechaniczna; inżynieria materiałowa; mgr inż. Dariusz 
Długowski – informatyka techniczna i telekomunikacja; inży-
nieria mechaniczna; dr inż. Tadeusz Gorewoda – nauki ścisłe 
i przyrodnicze, nauki chemiczne, chemia; dr hab. inż. Piotr  
Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz –  informatyka techniczna 
i telekomunikacja; mgr inż. Czesław Jarosz – transport (lotniczy), 
inżynieria lądowa (lotniska); dr inż. Joanna Kulasa – inżynieria 
materiałowa, zarządzanie i jakość; dr inż. Krystyna Lech-Brzyk 
–  inżynieria środowiskowa; dr inż. Tomasz Mariusz Majka – 
inżynieria chemiczna; dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – 
automatyka, elektronika i elektrotechnika; dr inż. Jerzy Nawrocki 
– inżynieria mechaniczna; biegły sądowy MIIB; rzeczoznawca 
budowlany; inżynieria lądowa i transport; dr inż. Joanna Pagacz 
– inżynieria  chemiczna; mgr inż. Roman Pietrzak – automatyka, 
elektronika i elektrotechnika; dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk 
– inżynieria materiałowa, metalurgia, metalurgia metali nieże-
laznych, hutnik; dr hab. Piotr Rusek –  inżynieria chemiczna;  
dr hab. inż. Maciej Wojtczak –  technologia żywności i żywie-
nia; cukrownictwo; dr inż. Ewa Zender-Świercz –  inżynieria 
środowiskowa, górnictwo i energetyka.

Wszystkim nowym Ekspertom NOT składamy serdeczne 
gratulacje.

KOMITETY I KOMISJE

STOWARZYSZENIA
NAUKOWO-TECHNICZNE

Debata podsumowująca
 III Kongres Elektryki Polskiej  

25 kwietnia br. odbyła się Debata pod-
sumowująca III Kongres Elektryki Polskiej 
(KEP), połączona z obchodami jubileuszu 
setnej rocznicy uchwalenia pierwszej Ustawy 
Elektrycznej w Polsce z dnia 21 marca 1922 r.  
Ze względu na okoliczności (pandemia, wojna w Ukrainie) 
program wydarzenia został ograniczony do niezbędnego mi-
nimum. Debata odbyła się w formule hybrydowej: lokalnie 
w Warszawskim Domu Technika NOT oraz na platformie in-
ternetowej Zoom. Wydarzenie objęła patronatem honorowym 
Minister Klimatu i Środowiska Pani Anna Moskwa. 

Obchody rozpoczęły się otwarciem wystawy pt. ,,Dzień 
Odrodzenia Naszego” z okazji 230. rocznicy Konstytucji  
3 maja i 100 rocznicy Konstytucji marcowej przygotowanej 
przez Archiwum PAN. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali 
wspólnie: Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Edukacji i Nauki, senator Stanisław Lamczyk – prze-
wodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. opracowania Prawa 
Elektrycznego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT 
oraz prezes SEP Piotr Szymczak. Po odsłonięciu kuratorka wy-
stawy  p. Katarzyna Słojkowska z Archiwum PAN przybliżyła 
zebranym temat wystawy.

Prezes Szymczak przywitał uczestników i poinformował 
o przyznanych przez Zarząd Główny SEP wyróżnieniach. 
W dalszej kolejności zabrał głos prof. Andrzej Jakubiak – prze-
wodniczący Komitetu Sterującego III KEP, który przedstawił 
komunikat nt. podsumowania prac III Kongresu. Mówca zwró-
cił uwagę na dorobek merytoryczny Kongresu (2-3.04.2019). 
Wpisał się on w obchodzoną wówczas 100. Rocznicę powsta-
nia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przypomniał prze-
bieg tego wydarzenia, zarówno w części plenarnej jak i pięciu 
sekcjach tematycznych: Przemysł elektrotechniczny i elektro-
energetyka, Inżynieria elektryczna w transporcie, Elektronika, 
telekomunikacja i informatyka, Kształcenie kadr elektryków 
oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie i Historia elektryki 
i SEP. Podkreślił, że III KEP udowodnił prężność środowi-
ska polskich elektryków i ich chęć działania na rzecz dobra 
wspólnego oraz wyraził nadzieję, że dorobek trzech kolejnych 
kongresów pozwoli na realizację w niedalekiej przyszłości  
IV Kongresu Elektryki Polskiej. 

Zabierając głos minister Wojciech Murdzek, odwołał się 
do jednego z haseł odsłoniętej wystawy brzmiącego ,,Przez 
oświatę do wolności” podkreślił wkład stowarzyszenia w pro-
mowanie nowoczesnych technologii. Podziękował za doro-
bek trzech kolejnych Kongresów Elektryki Polskiej, które 
w zmieniającym się świecie promuje nowoczesne rozwiązania 
elektryki, energetyki i telekomunikacji, co buduje niezależność 
i dobrą pozycję naszej Ojczyzny. 

Senator Stanisław Lamczyk przekazał na ręce prezesa 
Szymczaka Medal Senatu RP oraz list gratulacyjny w uznaniu 
zasług wnoszonych w kształtowanie świadomości elektrycznej 
oraz kultywowanie i upowszechnianie wiedzy i dorobku nauki. 
Podziękował również za deklarację współpracy SEP z parla-
mentarzystami przy tworzeniu nowej ,,Ustawy Elektrycznej”. 
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Następnie za pośrednictwem łącza internetowego zabrał 
głos Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN prof. dr 
hab. inż. Marian Łukaniszyn. Przypomniał o udziale członków 
kierowanego przezeń Komitetu w pracach Kongresu, a także 
o działaniach krajowej społeczności elektryków na rzecz bu-
dowy energetyki jądrowej w Polsce.

Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny podkreśliła 
wagę merytoryczną Kongresów Elektryki Polskiej i wskazała 
konieczność podejmowania podobnych inicjatyw w całym 
polskim środowisku inżynierów i techników, zwracając uwagę 
na interdyscyplinarność w rozwiązywaniu konkretnych pro-
blemów społecznych i cywilizacyjnych. 

Eugeniusz Barannyk ze Związku Naukowo-Technicznego 
Energetyków i Elektryków Ukrainy podziękował za pomoc 
udzieloną przez SEP ogarniętej wojną Ukrainie i wyraził chęć 
dalszej, owocnej współpracy bratnich Stowarzyszeń. 

Po wystąpieniach gości powołano Zespół ds. przygotowa-
nia Deklaracji Końcowej Debaty, a także rozpoczęto jej część 
merytoryczną. Pierwszy był referat pt. ,,Jubileusz 100-lecia 
uchwalenia pierwszej Ustawy Elektrycznej przez Sejm RP” 
autorstwa: dr inż. Piotra Szymczaka, dr hab. inż. Jerzego Hic-
kiewicza, prof. Politechniki Opolskiej, doc. dr inż. Wojciecha 
Urbańskiego i mgr Piotra Rataja. Zaprezentowano działania 
polskich elektryków wokół ustawodawstwa elektryfikacyj-
nego przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r. aż do jej 
uchwalenia w 1922 r., które były punktem wyjścia do planowej 
elektryfikacji kraju. 

Drugi referat pt. ,,Minister robót publicznych Gabriel Na-
rutowicz i jego rola w elektryfikacji kraju” przedstawił dr 
Przemysław Sadłowski – członek pracowni historycznej SEP 
i kierownik Archiwum SEP. Przypomniał postać prof. Naru-
towicza – wybitnego specjalisty w dziedzinie hydronergetyki 
a jednocześnie patrioty, który przerwał swą karierę w Szwaj-
carii i powrócił do zniszczonej zaborami i wojną niepodległej 
Polski. To dzięki niemu przyjęto Ustawę Elektryczną. Zajmo-
wał w Polsce kilka ważnych dla odrodzonego kraju stanowisk, 
w tym najwyższy urząd w państwie – Prezydenta RP, którą to 
funkcję sprawując zginął z rąk fanatycznego zamachowca. 

Następną część konferencji obejmującą referaty zamawiane 
stanowiące wstęp do debaty na temat transformacji energetycz-
nej poprowadzili: prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak – dziekan 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz dr 
inż. Piotr Szymczak – Prezes SEP. Pierwszy referat pt. ,,Trans-
formacja gospodarcza w erze pocovidowej”, w którym sytuację 
współczesnego świata poddanego „transformacji ku nieznane-
mu” zaprezentował prof. dr hab. Jerzy Hausner – były wicepre-
mier, ekonomista i działacz gospodarczy. Referat pt. ,,Prawo 
elektryczne odpowiedzią na potrzeby gospodarki pocovidowej 
i powojennej transformacji energetycznej” przedstawił prof. 
dr hab. inż.  Jan Popczyk – działacz gospodarczy, pierwszy 
prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Trzeci referat 
pt. ,,Perspektywiczne kierunki polskiej elektroenergetyki na 
przykładzie Grupy ENEA” wygłosił dr inż. Krzysztof Haj-
drowski – Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii 
w koncernie energetycznym ENEA SA. ,,Tendencje w rozwoju 
polskiej i światowej telekomunikacji i teleinformatyki” zrefe-
rował prof. dr hab. Józef Woźniak – przewodniczący Sekcji 
Telekomunikacji w Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji 
PAN oraz główny redaktor monografii – raportu ,,Tendencje 
w rozwoju Polskiej i światowej telekomunikacji i teleinfor-
matyki” po III KEP.  

Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa nt. ,,Trans-
formacja sektora energii w Polsce – konieczność czy szansa?”, 
którą moderowali prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat i dr inż. 
Krzysztof Hajdrowski. W dyskusji udział wzięli: mgr inż. 
Piotr Kukurba, prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, mgr 
inż. Włodzimierz Mucha, dr inż. Wojciech Myślecki, prof. dr 
hab. inż. Józef Paska, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, mgr inż. 
Maciej Przybylski, dr hab. Janusz Steller, mgr Jakub Wiech 
oraz prof. Bolesław Zaporowski. Tematami dyskusji były: 

 z transformacja polskiego miksu energetycznego w perspekty-
wie nowych wymagań Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony 
klimatu do 2050 r.;

 z możliwości intensywnego rozwoju źródeł odnawialnych 
w Polsce (elektrownie wiatrowe morskie i lądowe, generacja 
rozproszona – fotowoltaika);

 z energetyka jądrowa (szanse i zagrożenia);
 z magazynowanie energii i rozwój sieci elektroenergetycznej 

– niezbędne elementy dla skutecznej pracy źródeł odnawial-
nych w energetyce zawodowej w Polsce.

Na zakończenie prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak poin-
formował o planowanym plebiscycie, którego pomysł powstał 
podczas obrad III KEP. Plebiscyt ma na celu wyłonienie wyróż-
niających się osobowości oraz ranking najważniejszych osią-
gnięć elektryki polskiej ostatnich 100 lat. Następnie przedstawił 
projekt deklaracji końcowej Debaty podsumowującej III KEP,  
który został przyjęty przez uczestników jednomyślnie.  

Prezes Piotr Szymczak w wystąpieniu końcowym podzię-
kował uczestnikom i referentom oraz zaproszonym gościom. 
Wydarzenie zakończył obiad dla uczestników w salach re-
stauracji „Avangarda” w Warszawskim Domu Technika NOT.  

Debata Podsumowująca była wydarzeniem pełnym me-
rytorycznych treści i godnym podsumowaniem III Kongresu 
Elektryki Polskiej. Zgromadziła ok. 80 gości, którzy przybyli 
osobiście, a także ponad 140 uczestników którzy brali w niej 
udział zdalnie za pośrednictwem platformy Zoom. W organi-
zacji wydarzenia pomogło 6 Firm Partnerskich: Wytwórnia 
Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia 
Pracy, Biuro Badawcze ds. Jakości SEP,  BROTHER Central 
and Eastern Europe GmbH, FINDER Polska Sp. z o.o., MED-
COM Sp. z o.o. oraz  ZIAD Bielsko-Biała.

Geodeci wybrali nowe władze 

W hotelu Gołębiewski w Białymstoku, pod ha-
słem „Geodezja i kartografia podstawą zarządza-
nia przestrzenią państwa” odbyło się XL Walne 
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów 
Polskich (20-22.05.2022).  Uczestniczyło  ok. 130 
osób, w tym 66 delegatów uprawnionych do wyboru nowych 
władz SGP.

Podsumowanie działalności ustępującego zarządu, wybory 
nowych władz stowarzyszenia oraz wytyczenie kierunków 
działania SGP w nowej kadencji, a także dyskusja o znacze-
niu geodezji i kartografii w rozwoju państwa były głównymi 
punktami wydarzenia.

Gośćmi XL WZD SGP byli m.in: Krzysztof Jurgiel – 
europoseł, Mieczysław Baszko – poseł na Sejm RP, Alicja 
Kulka – p.o. Głównego Geodety Kraju, Bohdan Paszkowski 
– Wojewoda Podlaski, Wiesława Burnos – Członek Zarządu 
Województwa Podlaskiego, w zastępstwie Prezydenta Miasta 
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 Konferencja techniczna strażaków 

Podczas Międzynarodowych Tar-
gów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ra-
townictwa SAWO oraz Międzynarodo-
wych Targów Zabezpieczeń SECUREX, Oddział Wielkopolski 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z  
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Pozna-
niu zorganizował kolejną konferencję techniczną, tym razem 
pt. Nowoczesne instalacje w ochronie życia i mienia – projek-
towanie  i eksploatacja” (26.04.2022).

W konferencji wzięło udział 180 uczestników: komendantów 
miejskich i powiatowych PSP, funkcjonariuszy pionu kontrol-
no-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznaw-
ców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalistów ochrony 
przeciwpożarowej, projektantów i wykonawców. Uczestnicy 
wysłuchali referatów na temat najnowszych zmian w dziedzinie 
technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, które zapre-
zentowali specjaliści, w tym autorzy wytycznych i standardów.

Po powitaniu uczestników i gości przez Prezesa Zarządu 
Oddziału Wielkopolskiego SITP – Lecha Janiaka, głos zabrał 
Dyrektor Targów SAWO – Marcin Gorynia. Następnie wy-
słuchano referatów:

„Zmiany w wytycznych VdS-CEA 4001 – Instalacje try-
skaczowe – projektowanie i instalowanie”  – które przedstawił 
Tomasz Afeltowicz-Schultz – Prezes Zarządu VdS Schade-
nverhütung Sp. z o.o.

„Znowelizowane Wytyczne projektowania instalacji sygna-
lizacji pożarowej SITP WP-02:2021” – omówił je współautor 

Białegostoku Alina Turowska –Geodeta Miejski, Robert Ra-
chwał – Prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej, Robert Ko-
walczyk – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert 
Bauer – Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, Mirosława 
Drewnowska – Geodeta Powiatowy, Marek Krętowski – Pro-
rektor ds. Nauki Politechniki Białostockiej, Małgorzata Sutuła 
– Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Bia-
łymstoku, Paweł Mytnik – Prezes Rady FSNT-NOT w Bia-
łymstoku, Elżbieta Ryszko – Dyrektor Biura Rady FSNT-NOT 
w Białymstoku, Jerzy Małyszko – Dyrektor Biura Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku.

Zebraniu przewodniczył Tadeusz Wilczewski wraz z Alicją 
Meusz i Ireneuszem Wyczałką. Prezydium uzupełnili sekreta-
rze: Izabela Bonk i Emilia Zawadzka.

Zaproszeni goście wskazywali ważną rolę jaką pełni geo-
dezja we współczesnym świecie. Podkreślono, że nadążając za 
zmianami jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych rozwią-
zań. Odczytano także nadesłane listy gratulacyjne.

Ważnym punktem zebrania było przyznanie godności 
Członka Honorowego SGP nadawanemu szczególnie zasłu-
żonym członkom, który otrzymali: Tadeusz Kościuk O/Su-
wałki, Teresa Rżanek-Kmiecik O/Łódź, Andrzej Pachuta O/
Warszawa, Włodzimierz Kędziora O/Warszawa, Czesław Bar-
toszewicz O/Białystok, Elżbieta Biel O/Kraków,  Włodzimierz 
Chytry O/Legnica, Florian Romanowski O/Gdańsk i Antoni 
Bosek O/Rzeszów.

Uroczystym momentem Zebrania było wręczenie odzna-
czeń zasłużonym członkom SGP.  Prezes Janusza Walo wręczył 
diamentowe, złote i srebrne Odznaki Honorowe SGP, a także 
Odznaczenia Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych 
NOT. Wręczanie odznaczeń zakończono nadaniem godności 
Zasłużonego Seniora SGP w uznaniu wieloletniej działalności 
w stowarzyszeniu.

Następnie ustępujący prezes Janusz Walo przedstawił spra-
wozdanie z działalności władz SGP za kadencję 2017-2022. 
W sprawozdaniu poruszył kwestie związane z jubileuszem 
100-lecia SGP, trudnym czasem pandemii, dostosowaniem się 
do wymuszonych zmian i czerpaniem korzyści z wprowadzo-
nej zdalnej komunikacji. Podziękował wszystkim oddziałom za 
współpracę. W prezentowanym sprawozdaniu wskazał także 
niszowe kierunki, które wpływają na podnoszenie kondycji 
finansowej SGP i ogólny rozwój naszej organizacji. Na za-
kończenie poprosił o uczczenie minutą ciszy członków, którzy 
odeszli do wieczności.

Po wystąpieniu Prezesa kol. Anna Mielnik – Przewod-
nicząca Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) przedstawiła 
sprawozdanie finansowe z działalności SGP. W podsumowa-
niu wskazała na spełnienie kryteriów działalności statutowej, 
posiadanie płynności finansowej, nie stwierdziła nieprawi-
dłowości w działalności ZG SGP i wnioskowała o przyjęcie 
przedstawionego sprawozdania oraz udzielenie absolutorium 
ustępującemu zarządowi.

Kolejne sprawozdanie przedstawił Tadeusz Kośka – prze-
wodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego (GSK). Na tym 
zakończono część sprawozdawczą. 

W kolejnym dniu obrad delegaci udzielili absolutorium 
ustępującemu zarządowi. Absolutorium udzielono jednomyśl-
nie, co było dowodem aprobaty dla prowadzonej przez zarząd 
SGP działalności. Następnie dokonano wyborów do nowych 
władz stowarzyszenia oraz określono kierunki działalności no-
wych organów SGP.  Na funkcję Prezesa na kadencję 2022-2026  

wybrano Janusza Walo. Wybrano także Zarząd Główny (13 
osób), Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Ko-
leżeński.  Wybranym władzom gratulowała Alicja Kulka – 
p.o Głównego Geodety Kraju. List z gratulacjami i życzeniami 
sukcesów odczytał w jej imieniu Stanisław Cegielski.

Ostatnim punktem obrad było wytyczenie kierunków dzia-
łalności stowarzyszenia adresowanych do nowo wybranych 
władz. Komisja wnioskowa sformułowała 16 wniosków z któ-
rych, po dyskusjach przyjętych zostało 12. Na zakończenie 
głos zabrał przewodniczący zebrania dziękując wszystkim za 
zaangażowanie w działalności w Stowarzyszeniu, a w szcze-
gólności organizatorom wydarzenia za sprawną organizację. 
Obrady zakończyły się wyprowadzeniem Sztandaru Stowa-
rzyszenia Geodetów Polskich.

Wszyscy goście oraz uczestnicy spotkania otrzymali przy-
gotowany przez Redaktor Naczelną Ludmiłę Pietrzak specjal-
ny egzemplarz miesięcznika Przegląd Geodezyjny.
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Mariusz Sobecki – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciw-
pożarowych,  członek prezydium Zarządu Głównego SITP. 
Uczestnikom konferencji przekazano informację o Trzecim 
Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym Online z zakresu 
wytycznych, którego organizatorem jest Zarząd Główny SITP. 

„Projektowanie i instalowanie dźwiękowych syste-
mów ostrzegawczych w oparciu o Wytyczne CNBOP-PIB 
W-0004:2021 / SITP WP-04:2021” – dr inż. Tomasz Popielar-
czyk – współautor wytycznych z Centrum Naukowo-Badaw-
czego  Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego 
– Państwowego Instytutu Badawczego

„Mgła hybrydowa czy mgła dwufazowa? Co zmienia wdro-
żenie NFPA 770” – dr inż. Paweł Wolny z Politechniki Łódz-
kiej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

„Pierwszy na rynku przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
(PWP) z certyfikatem CNBOP.  Konfigurowanie instalacji 
przeciwpożarowych oraz wymagania w zakresie konserwacji” 
– omówił Wacław Kozubal – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, członek SITP i jednocześnie Prezes Za-
rządu CERBEX Sp. z o.o.

Użytkowe cechy systemu sygnalizacji pożarowej na przy-
kładzie rozwiązań ZETTLER – przedstawił Krzysztof Wiech 
– z firmy Johnson Controls.

Uczestnicy konferencji mogli zakupić najnowsze wytyczne 
SITP a także wydany przez SITP „PORADNIK EKSPERTA. 
Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany 
do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe”, który przedstawił jeden 
ze współautorów dr inż. Zenon Małkowski.

Po konferencji uczestnicy wzięli udział w pokazach ratow-
niczych Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiedzili wystawy 
targowe. Oprócz targów SAWO i SECUREX, równolegle 
odbywały się także targi INSTLACJE, GREENPOWER oraz 
EXPOPOWER.

Konferencję wsparły firmy: JOHNSON CONTROLS,  
MERAWEX i CERBEX.

TERENOWE JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE FSNT-NOT

Poznańskie Dywany Kwiatowe

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In-
żynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) 
Oddział w Poznaniu po raz 9-ty zorganizo-
wało Poznańskie Dywany Kwiatowe (11-
15.05.2022). Tegoroczny projekt dywanu 
przedstawiał barwną wizualizację serca, w któ-
rym krzyżują się dłonie dwóch osób. Podkre-

ślają to dwa mankiety, które symbolizują flagę Polski i Ukra-
iny. Dywan wieńczył napis „Podaj rękę Ukrainie”, który 
zachęcał do pomocy i podania symbolicznej ręki Ukrainie 
oraz był podziękowaniem dla społecznych organizacji i indy-
widualnych osób, które działają na rzecz pomocy uchodźcom. 
Tegoroczny dywan został ułożony z około 150 tys. tulipanów 
w parku Adama Mickiewicza przed Teatrem Wielkim im. 
Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Poznański Oddział SITO od wielu lat współpracuje z Ko-
łem Naukowym Architektury Krajobrazu. Studenci przyłą-

Radomskie spotkania z techniką 

Radomska Rada FSNT-NOT we współpracy 
z Resursą Obywatelską w Radomiu rozpoczęła 
cykl spotkań popularnonaukowych pn. Fakty 
i mity. Spotkania z techniką. 

W programie założono cztery spotkania w bie-
żącym roku szkolnym, jako że cykl adresowa-

ny jest do uczniów i jest przeznaczony dla wszystkich, którzy 
chcą poszerzyć swoją wiedzę 
w zakresie aktualnych prac 
nad nowymi technologiami 
wytwarzania energii elek-
trycznej i związanymi z tym 
wyzwaniami, przed jakimi 
stoi ludzkość. Tematy spo-
tkań: Nowe technologie wy-
twarzania energii elektrycz-
nej, cz. I i cz. II; Elektryczny 
napęd pojazdu, Magazyny 
energii elektrycznej.

Spotkania z techni-
ką mają na celu integrację środowiska skupiającego ludzi 
w różnym wieku, których cechuje szerokie spektrum zaintere-
sowań badawczych; wśród nich: nowinki techniczne, naukowe, 
ekologia, nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej, 

czyli się do tej inicjatywy i brali udział w ułożeniu dywanu. 
Autorką projektu Poznańskich Dywanów Kwiatowych była 
inż. arch. kraj Agata Walczak-Górka

 
Informacje o tym wydarzeniu znajdują się na stronie www.

sito.poznan.pl oraz facebook SITO Poznań
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funkcji: może przenosić ładunki, realizować transmisję audio/
video, wykonywać pomiar temperatury. Celem projektu było 
zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie pojazdu oraz 
jego elementów, tak by było możliwe sterowanie i komuni-
kacja z nim. W urządzeniu wykorzystano silnik BLDC, a ste-
rowniki zostały wykonane przez członków koła. Niezwykle 
ważnym elementem pracy było stworzenie nadrzędnej jednost-

Spotkanie z młodzieżą w Rzeszowie 

Pandemia covid spowodowała, że członko-
wie oddziału SIMP w Rzeszowie angażowali się 
we wspólne przedsięwzięcia realizowane przez 
platformę komunikacyjną ZOOM, telefonicznie 
bądź droga mailową. Z ustęsknieniem czekano 

na możliwość powrotu do wspólnych spotkań, odczytów, wy-
jazdowych zebrań Zarządu i ciekawych branżowych spotkań. 
Udało się to 6 kwietnia br., kiedy zorganizowano wyjazdowe 
posiedzenie Zarządu, Przewodniczących Kół SIMP oraz zapro-
szonych gości, które odbyło się w Zespole Szkół Technicznych 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Dyrektorką 
szkoły jest członkinii SIMP kol. Edyta Niemiec, a przewod-
niczącym Koła kol. Eugeniusz Bury, z-ca Dyrektora. Dzięki 
temu zwiedzono szkołę i poznano profile, w których kształcą 
się przyszli fachowcy i inżynierowie. 

Wysłuchano prezentacji nauczycieli: mgr inż. Janusza Fic-
ka oraz mgr inż. Wojciecha Pilawskiego wraz z grupą uczniów, 
którzy rozwijają swoje umiejętności zawodowe w kole elek-
tronicznym doskonaląc umiejętności w zakresie innowacyjnej 
elektroniki praktycznej. Stworzyli projekt łazika marsjańskie-
go – robota trójosiowego, mogącego przemieszczać się w trud-
nym terenie, sterowanego zdalnie oraz spełniającego wiele 

Wręczenie odznaczeń
od lewej: Prezes SIMP inż. Janusz Dobrzański, odznaczony  
od lewej: Prezes SIMP inż. Janusz Dobrzański, odznaczony

prof. Tadeusz Balawender, Vice-Prezes SIMP 
 Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. dra Jana  Zwierza w Ropczycach

dr Włodzimierz Adamski,  mgr Mariusz Pilch,  
Vice-Prezes SIMP dr Włodzimierz Adamski

Członkowie Zarządu SIMP w Rzeszowie 

energii słonecznej i wiatrowej, tematyka fotowoltaiki, czystych 
technologii węglowych, samochodów elektrycznych, magazy-
nów energii elektrycznej.

Pierwsze spotkanie z cyklu  odbyło się 15 marca. w „Re-
sursie Obywatelskiej”. Tematem były nowe technologie wy-
twarzania energii elektrycznej (część pierwsza). Prowadzącym 
był – dr hab. inż. Dionizy Saniawa, a Moderatorem – Paweł 
Kubicki. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób. Po inte-
resującym wykładzie nastąpiła gorąca dyskusja, której dalsza 
część będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach. 

Każde ze spotkań dotyczyło innego tematu lub było posze-
rzeniem już rozpoczętego. Prowadzący spotkanie próbowali 
odpowiedzieć na pytanie: jak ta tematyka ma się do życia, 
czyli jak omawiane zagadnienia można przetłumaczyć na język 
zwykłego odbiorcy. 

Spotkanie w  „Resursie” przeznaczone jest dla wszystkich 
radomian, zarówno dużych, jak i nieco mniejszych, nauczy-
cieli, uczniów szkół o profilu technicznym, uczestników tech-
nicznych i naukowych kół zainteresowań, którzy będą chcieli 
zdobyć wiedzę lub ją poszerzyć w zakresie aktualnych prac 
nad nowymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej 
i związanymi z tym wyzwaniami, przed jakimi stoi ludzkość. 

ki sterującej i sterownika oraz programu umożliwiającego 
sterowanie silnikami. Łazik marsjański ZST jest mobilną plat-
formą badawczo-eksploatacyjną, sterowaną bezprzewodowo, 
jako pojazd wsparcia astronauty w niebezpiecznych zadaniach. 
Więcej informacji o szkole i o projekcie można przeczytać 
na stronie http://www.zstrzeszow.pl . Łazik zdobył I miejsce 
w Konkursie „Najlepsze osiągnięcia techniczne roku” orga-
nizowanym przez Zarząd Główny SIMP. Opiekunowie wraz 
z uczniami otrzymali statuetkę oraz pamiątkowe dyplomy. 

Prezes Oddziału SIMP mgr inż. Janusz Dobrzański wraz 
z wiceprezesem dr inż. Włodzimierzem Adamskim wręczyli 
Honorowe Odznaki SIMP. Następnie odbyły się obrady, na 
którym omówiono działania Oddziału SIMP w Rzeszowie, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami – koledzy wyrazili swoje 
spostrzeżenia i opowiedzieli o działaniach w swoich zakładach 
pracy. 

Wspólną refleksją było to, iż w sprawach techniki i go-
spodarki jesteśmy niezależnym ośrodkiem opiniotwórczym, 
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Aktywnie we Wrocławiu

Komisja ds. Innowacji i Technologii Wro-
cławskiej Rady FSNT-NOT zorganizowała 
prezentację pt.: „Sustainable Surface Treatment 
Innovations & Technologies” przygotowaną 
przez dr Jensa Krömera (7.04.2022). W pre-
zentacji wzięło udział ok 25 osób, uczestnicy 
mieli wiele pytań do prelegenta związanych z prezentowanym 
materiałem. 

Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Pożarnictwa (SITPoż.) zorganizował cieszącą się dużym 
powodzeniem konferencję pn. „Ewakuacja osób z niepełno-
sprawnościami” (7-8.04.2022). Omówiono zagadnienia zwią-
zane z problematyką dotyczącą użytkowania i zarządzania 
nieruchomościami oraz projektowania obiektów.

Wrocławska Rada FSNT NOT, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu oraz In-
stytut Techniczny Wojsk Lotniczych zorganizowały konferen-
cję pt. „Bezzałogowe statki powietrzne w gospodarce. Wymiar 
Ekonomiczny – Strategiczny – Społeczny” (21-23.04.2022). 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób z różnych branż za-
interesowanych bezzałogowych statków powietrznych czyli 
popularnych dronów. W trakcie konferencji odbył się, przy 
hotelu „Kosmonauta” we Wrocławiu pokaz pracy dronów.

W nocy z 14 na 15 maja w Domu Technika NOT we Wro-
cławiu po raz pierwszy goszczono mieszkańców Wrocławia 
i okolic biorących udział w Nocy Muzeów. Zainteresowanie 
tą imprezą znacznie przekroczyło oczekiwania gospodarzy. 
Chętnych, którzy wraz z oprowadzającymi kol. kol. Tadeuszem 
Nawracajem i Agnieszką Nawirską-Olszańską zwiedzili bu-
dynek, było ponad 700 osób.  

autorski w składzie: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, dr hab. 
inż. Kazimierz Granat, prof. uczelni, mgr inż. Jan Stankiewicz, 
technik mechanik Tomasz Wilk. Pracę zgłosił Wydział Mecha-
niczny Politechniki Wrocławskiej. 

Nagrodę I stopnia ex equo zdobyła praca pt. „Opracowa-
nie, wykonanie i wdrożenie nowej technologii łączenia taśm 
oraz programu komputerowego do prognozowania trwałości 
zmęczeniowej połączeń wieloprzekładkowych taśm przeno-
śnikowych” przygotowana przez zespół autorski: dr hab. inż. 
Ryszard Błażej, prof. uczelni, dr hab. inż. Leszek Jurdziak, 
prof. uczelni, dr inż. Mirosław Bajda, prof. dr hab. inż. Mo-
nika Hardygóra, dr inż. Dariusz Woźniak, dr inż. Gabriela 
Paszkowska, prof. uczelni, którą zgłosił Wydział Geoinżynierii 
Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Nagrodę II stopnia przyznano pracy pt. „Mikroprzepły-
wowy ceramiczny biosensor fluroescencyjny do wykrywania 
neuroprzekaźnika – dopaminy” opracowanej przez zespół 
w składzie: dr inż. Sylwia Baluta, dr hab. inż. Karol Malecha, 
profesor uczelni,  dr hab. inż. Joanna Cabaj, profesor uczelni. 
Pracę zgłosiła Katedra Chemii Organicznej i Medycznej Po-
litechniki Wrocławskiej.

Nagrodę II stopnia ex equo zdobyła praca pt. „Pierwsza 
w Polsce kompleksowa suszarnia dedykowana leczniczym 
konopiom włóknistym i ziołom” opracowana przez zespół 
autorski: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, mgr inż. Zbi-
gniew Fałek, mgr inż. Janusz Cieślak, mgr inż. Monika Cie-
ślak, mgr inż. Grzegorz Skrzypczak. Pracę wspólnie zgłosiły: 
Koło Zakładowe SIMP w Politechnice Wrocławskiej i Oddział 
SIMP we Wrocławiu oraz Wydział Mechaniczny Politechniki 
Wrocławskiej.

a nasz cel nadrzędny to troska o rozwój techniki i gospodarki 
służące rozwojowi cywilizacyjnemu. Każdy rok naszej dzia-
łalności skłania zarówno do refleksji na temat przebytej drogi, 
sukcesów i porażek ją znaczących, ale równocześnie do za-
stanowienia się nad dalszą drogą, nad kierunkami i formami 
działań.  

W Domu Technika NOT uroczyście rozdano nagrody 
w konkursie „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” 
(25.04.2022). Laureatami nagrody I stopnia, za pracę pt. „No-
watorska technologia klejenia węglików spiekanych w wielko-
gabarytowych nożach do rozdrabniania gumy” otrzymał zespół 

Biuletyn 5-6  2022.indd   12 2022-06-08   11:48:08



13
szukaj nas na stronach: www.enot.pl, www.facebook.com

Dokończenie z II str. okł.

Kreatywna młodzież
Młodzi wynalazcy

Ogólnopolski konkurs Młody Innowator pod hasłem „Mam 
pomysł na innowacyjne rozwiązanie” odbył się po raz 15. 
Jego organizatorem jest FSNT-NOT wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) 
oraz z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki (TKiHT). 
Tematem zgłoszonego pomysłu może być dowolne rozwiąza-
nie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowa-
nie nowego rozwiązania, mającego cechy oryginalności. Jego 
celem było wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności 
dzieci i młodzieży.

Do finału XV edycji konkursu, po dwuetapowej weryfi-
kacji szkolnej i okręgowej łącznie zakwalifikowane zostały  
62 prace indywidualne i zbiorowe, przygotowane przez 
uczniów szkół podstawowych, technicznych i licealnych. Naj-
więcej, bo aż 36  zgłoszeń wpłynęło ze szkół technicznych, 
14 ze szkół podstawowych i 12 z liceów.

Jury Konkursu oceniło prace wykonane przez uczniów 
pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, 
przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeń-
stwa, dostępności wykorzystanych materiałów, estetyki 
wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz 
umiejętności pracy w zespole. Na specjalne podkreśle-
nie zasługuje fakt, iż wszystkie prace, które przeszły do  
III etapu prezentowały wysoki poziom i wykazywały twórcze 
zdolności dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie opiekunów. 
Prace dowodzą, iż młodzi ludzie mają wiele wspaniałych po-
mysłów, a idea konkursu „Mama pomysł na innowacyjne roz-
wiązanie” znajduje zrozumienie u opiekunów.

Laureaci XV  Konkursu „Młody Innowator 2021/2022”
Nagrodę Specjalną Prezes FSNT-NOT otrzymali Jan 

Ignacy łubiński, Bartosz Kostarczyk i Robert Miśkiewicz  
z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej 
w Gdyni za projekt „EXTREMEBOX””, przygotowywany 
pod kierunkiem mgr Anny Rzepy, mgr  Jakuba Zdroika oraz 
dr Adama Nawrota 

W kategorii szkoła podstawowa wyróżnienie FSNT-NOT 
otrzymał Antoni Jędraszak ze Szkoły Podstawowej w Wie-
rzonce za projekt „Pełna micha dla pupila” przygotowany pod 
kierunkiem mgr Eweliny Tyranowskiej

I miejsce w konkursie w kategorii szkoła podstawowa 
zdobyła Zofia Chrapko, z SP im. Janusza Korczaka w Józefo-
sławiu za projekt „Pomiar metrem krawieckim niewidzialnej 
fali elektromagnetycznej jako pomoc dydaktyczna do fizyki”, 
przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko.

W kategorii liceum ogólnokształcące i miejsce zdobyli: 
Konrad Olifier, Michał Łukaszuk, Jakub Kokoszkiewicz, Pa-
weł Buczyński i Ewa Karp z Akademickiego Liceum Ogól-
nokształcącego Politechniki Białostockiej za projekt „Senso-
ryczny tłumacz języka migowego – STJM””, przygotowany 
pod kierunkiem mgr Grzegorza Nowika

W kategorii technikum I miejsce zdobył zespół w składzie: 
Tytus Sokołowski, Mikołaj Stolarczyk, Kacper Murszewski 
z Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie za projekt 
„GPS (Green Power Segments). Projekt i wykonanie modu-
łowego stanowiska dydaktycznego, na temat źródeł energii 
odnawialnej i jej wykorzystania z instrukcjami do wykonania 

ćwiczeń”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Kazimierza 
Okraszewskiego

Nagrody SPWiR

Tradycyjnie swoje wyróżnienia przyznało i wręczyło lau-
reatom także Stowarzyszenie Polskich Wynalazców I Racjo-
nalizatorów (SPWIR).

Nagrodę w kategoria Szkoła Podstawowa otrzymał Adrian 
Dudek Z SP nr 24 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie za pro-
jekt „Ekologicznie podgrzewany przystanek komunikacji miej-
skiej”, przygotowany pod kierunkiem mgr Joanny Przygody.

W kategorii Liceum – Zofia Dziekan z XII LO im. Henry-
ka Sienkiewicza w Warszawie i Elżbieta Dziekan z Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Luba-
niu Śląskim za projekt:  „Budka – wspomagacz wylęgu pta-
ków zagrożonych wyginięciem. automatyczna i autonomiczna 
budka z ekologiczną izolacją oraz inkubatorem i analizatorem 
graficznym”, przygotowana pod kierunkiem mgr Pawła So-
kołowskiego.

W kategorii Technikum: Piotr Nieradka, Michał Łokaj 
i Marek Gołębiowski z Regionalnego Centrum Edukacji Za-
wodowej w Nisku za projekt „Cyfrowy procesor dźwięku”, 
przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko.
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Społeczność inżynierska z wielkim 
żalem i smutkiem pożegnała mgr inż. 
Jarosława Palenika,  przewodniczącego 
Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT– 
NOT, wybranego na kolejną kadencję 

we wrześniu 2021 r. Nagłe odejście wybitnego działacza Sto-
warzyszenia Papierników Polskich i ruchu stowarzyszenio-
wego jest wielką stratą dla przyjaciół i kolegów, z którymi 
związany był działalnością zawodową i społeczną od lat.

Inż. Palenik był absolwentem Instytutu Papiernictwa i Ma-
szyn Papierniczych Politechniki Łódzkiej, specjalność chemia 
i technologia polimerów. Był uczestnikiem licznych szkoleń, 
posiadał kwalifikacje zawodowe w zakresie nowoczesnych 
technik kierowania i zarządzenia przedsiębiorstwem. Dzia-
łalność zawodową podjął w 1977 w Zakładzie Celulozownic-
twa Instytutu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi. W latach 
1993 – 2001 był rzeczoznawcą w Swisscolor, a od 2001 do 
2007 pracował w Instytucie Celulozowo-Papierniczym. Był 
doradcą firmy Overlack Sp. z o.o., zajmującej się dystrybucją 
chemikaliów. Od 2010 dyrektor ds. Rozwoju w Pabianickiej 
Fabryce Papieru, a w 2012 Specjalista ds. Sprzedaży w PUH 
„Chemikolor” S.A.Autor i współautor ponad 30 prac nauko-
wo-badawczych, publikacji, wdrożeń i 6-ciu patentów, ponad 

czterdziestu opinii nt. innowacyjności, realizacji wdrożeń, 
ekspertyz sądowych.

Aktywność w ruchu stowarzyszeniowym rozpoczął jako 
przewodniczący koła zakładowego. Od 1992 był członkiem 
Rady SPP, w latach 1995 -2004 (dwie kadencje) wicepreze-
sem SPP ds. członkowskich i wydawniczych. Był członkiem 
Rady Programowej „Przeglądu Papierniczego” (1998 – 2004), 
a od 2008 wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej SPP. 
Piastował wiele odpowiedzialnych funkcji w najważniejszych 
gremiach FSNT– NOT. W latach 2005-2009 był prezesem 
zarządu Łódzkiej Rady FSNT– NOT,  członkiem Rady Kra-
jowej  (2006-2009), wiceprzewodniczącym Głównej Komisji 
Rewizyjnej FSNT-NOT (2008-2015), a w latach 2016-2022 
jej przewodniczącym.

Za swoją działalność uhonorowany był wieloma odzna-
czeniami m.in.: Diamentową Odznaką Honorową NOT. 

Pożegnaliśmy wybitnego inżyniera, który oprócz dorobku 
technicznego, naukowego i biznesowego był wspaniałym ko-
legą i niezwykle zasłużonym działaczem. Zapisał się w naszej 
pamięci jako człowiekiem wielkiej mądrości i życzliwości dla 
którego etyka i moralność były życiowym credo.

 Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Tadeusz Rzemykowski, Senator 
Rzeczpospolitej Polskiej przez trzy ka-
dencje, w tym Wicemarszałek Senatu RP  
w  latach 1997-2001.

Od 1986 r. członek i działacz Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Prze-

mysłu  Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG). W  2012 r. 
został wybrany Wiceprezesem Rady Regionalnej FSNT-NOT 
w Pile. W latach 2016-2021 był jej Prezesem.

Urodził się w Jastrowiu. Studia ukończył w Wyższej Szko-
le Ekonomicznej w Poznaniu, następnie na tej   samej uczelni 
odbył studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz 
marketingu. Uzyskał także uprawnienia eksperta Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego. 

Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Zakładach Ro-
werowych „Romet” w Jastrowiu, następnie w Zakładach 
Stolarki Budowlanej w Mikołajkach, Kombinacie Budow-
lanym w Pile, Centrali Rybnej w Koszalinie, Zakładach 
Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile (z-ca dyrektora  
ds. ekonomicznych).

Od 1996 r. Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia, a od 
2011 r. Generalny Dyrektor Górniczy w Przedsiębiorstwie 

Poszukiwań Nafty i Gazu „Nafta” sp. z o.o. w Pile.
Jako Senator RP w V kadencji (2001–2005) przewodni-

czył Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, był również 
członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich. Odznaczony wieloma odznaczeniami  państwowymi,  
branżowymi i  regionalnymi. Wyróżniony Srebrną i  Złotą 
Odznaką  Honorową SITPNiG oraz Srebrną Odznaką Ho-
norową NOT.  

Bardzo dużo czasu poświęcał społecznie na rzecz rozwoju  
środowiska inżynieryjnego, bardzo chętnie pomagał potrze-
bującym, zawsze służył dobrym słowem, wspierał w trud-
nych momentach. Jego wizyty w  Domu Technika sprawiały 
wszystkim ogromną radość i poczucie, że budynek jest pod 
opieką dobrego gospodarza. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, 
tryskający humorem, nigdy na nic się nie skarżył, zawsze 
chętnie i z ogromną pasją opowiadał o  swojej pracy zawo-
dowej i działalności w  Senacie.

Tadeusz Rzemykowski z ciepłem wypowiadał się o  swo-
jej rodzinie, która była dla Niego bardzo ważna. Wspaniały 
kolega, mąż, ojciec i dziadek.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Jarosław Palenik
(1953 – 2022)

Tadeusz Rzemykowski
(1946 – 2022)

POŻEGNANIA
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LAUR INNOWACYJNOŚCI 
Po raz 10-ty w Warszawskim Domu Technika NOT na-

grodzono najlepsze innowacyjne produkty w Konkursie im. 
Stanisława Staszica Laur Innowacyjności, organizowanym 
przez FSNT NOT (30.05.2022). 

Konkurs był objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Głównego Urzędu Miar, Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju, Urzędu Patentowego RP, Polskiej Akademii Nauk, 
Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, patronatami mar-
szałków kilku województw oraz patronatami medialnymi 
grupy czasopism. 

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produk-
tów, technologii i usług. Organizatorzy są przekonani, że 
kluczem do rozwoju polskiej gospodarki powinno być  wła-
śnie promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców 
oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które 
z założenia mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego 
i konkurencyjności polskiej gospodarki.  

Sympatyczną tradycję tego Konkursu jest prowadzenie 
Gali Lauru Innowacyjności przez znaną i lubianą aktorkę 
teatralną i filmową Laurę Łącz.

Gośćmi i uczestnikami Gali – oprócz laureatów i osób 
im towarzyszących – byli prezesi, dyrektorzy lub przedsta-
wiciele patronów i partnerów, wysokiej rangi reprezentan-
ci świata nauki i gospodarki, a także członkowie Zarządu 
FSNT NOT, liczni przedstawiciele stowarzyszeń naukowo– 
technicznych oraz dziennikarze mediów publicznych.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dr hab. inż. 
Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT-NOT, przyznała 
11 Laurów i 2 Wyróżnienia projektom innowacyjnym w 7 
kategoriach konkursowych. Statuetki, popularnie zwane 
„Staszicami” oraz wyróżnienia trafiły do następujących 
firm:

W kategorii budownictwo i obiekty użyteczności pu-
blicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo Złoty Laur otrzymał 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 
Badawczy (CIOP-PIB) za projekt: Ekologiczny układ unie-
palniający do zastosowania w żywicy epoksydowej, a Srebr-
ny Laur – MMT Małgorzata Tasiemska  za projekt: Quick 
Level Pro

W kategorii górnictwo i hutnictwo Złoty Laur zdobył 
KGHM  Polska Miedź  S.A.  Oddział-Zakłady  Górnicze 

„Polkowice-Sieroszowice”  za projekt: Maszyna frezująca 
i obrywająca 3230-AD dla utrzymania geometrii wyrobisk 
i urabiania warstw odspajających w kopalniach głębinowych

W kategoria Informatyka, oprogramowanie Złoty Laur 
otrzymał ICsec S.A. za projekt: Scadvance XP– rozwiązanie 
typu IDS (intrusion detection system) do monitorowania 
i wczesnego ostrzegania przed cyberatakami, dedykowany 
dla sieci przemysłowych posiadających infrastrukturę au-
tomatyki przemysłowej

W kategorii automatyka Złoty Laur zdobyła Sieć Ba-
dawcza Łukasiewicz– Przemysłowy Instytut Automatyki 
i Pomiarów PIAP  za projekt: System diagnostyki sieci trak-
cyjnej SPDST

W kategorii technika wojskowa Złoty Laur zdobył Woj-
skowy Instytut Techniczny Uzbrojenia za projekt: Specjalny 
ładunek wybuchowy „TAPIR”, a Srebrny Laur Instytut 
Techniczny Wojsk Lotniczych  za projekt: Wdrożenie pro-
totypu Systemu Monitorowania Stanu Technicznego dla 
śmigłowca Mi-8. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało PCO 
S.A. za projekt: Lornetka Termowizyjna NPL-1T

W kategorii włókiennictwo, inżynieria materiałowa Złoty 
Laur otrzymała Sieć Badawcza Łukasiewicz– Instytut Inży-
nierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz  Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów przy współudziale Fraunhofer 
Institute for Manufacturing Engineering and  Automation 
(IPA), Stuttgart za projekt: Nowa generacja farb pigmen-
towanych cynkiem o ulepszonych właściwościach antyko-
rozyjnych, użytkowych i ekologicznych, a Srebrny Laur – 
Politechnika Poznańska Instytut Technologii Materiałów za 
projekt: Sposób ciągłego wytwarzania biodegradowalnego 
polimerowego granulatu wzmacnianego długimi włóknami

W kategorii usługi  oraz  inne  rozwiązania  i  innowa-
cje o charakterze społeczno – gospodarczym Złoty Laur 
otrzymała Spółka T-Master za projekt: T-MASTER Sys-
tem Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO), Srebrny 
Laur    Instytut Transportu Samochodowego  za projekt:  
Opracowanie prototypu roweru elektrycznego dla osób 
z niepełnosprawnościami. Wyróżnienie przyznano KGHM 
Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów  za projekt: 
Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego sposobu podnosze-
nia kwalifikacji pracowników w zakresie utrzymania ruchu 
w branży elektrycznej.
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POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI
Uroczysta  Gala  Finałowa 

w Domu Technika w Gdańsku 
podsumowała XXIV, specjalną 
edycję Konkursu o Pomorską 
Nagrodę Jakości (25.05.2022).

Czas pandemii pokazał, jak 
niezwykle ważna jest umiejęt-
ność dostosowania się do zmien-
nych,  trudnych warunków na 
rynku  oraz  radzenia  sobie  w 
czasie kryzysu. Nieodzowne sta-
ło się tzw. odporne zarządzanie, 
które koncentruje się na zdolno-
ści przygotowania organizacji do zagrożeń oraz na sposobach 
wyjścia z kryzysu, a także na poprawieniu dobrostanu pra-
cowników, opracowaniu strategii i obowiązków w sytuacji 
nadzwyczajnej. Dlatego Kapituła Konkursu o Pomorską 
Nagrodę Jakości podjęła prace nad edycję specjalną. Zmie-
niona formuła konkursu poprzez ankietę odporności orga-
nizacyjnej miała pozwolić na wyłonienie podmiotów, które 
sprostały temu wyzwaniu. Ankietę przygotowana przez prof. 
dr hab. Małgorzatę Wiśniewską – Przewodniczącą Kapitu-
ły Konkursu, a zarazem Kierownik Zakładu Zarządzania 
Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Gdańskiego, została 
skierowana do uczestników poprzednich edycji Konkursu. 

Jej wyniki pozwoliły na podsumowanie tegorocznej edycji 
Konkursu. Galę Finałową rozpoczęła Konferencja z cyklu 
„Jakość i Innowacje w Rozwoju Pomorza”, podczas której 
dr Karolina Lipińska, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsię-
biorczości i Innowacji, Departamentu Rozwoju Gospodar-
czego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskie-
go wygłosiła referat pt. ,,Promowanie najlepszych praktyk 
wsparcia innowacji w województwie pomorskim’’. 

Następnie prof. Małgorzata Wiśniewska – Przewodni-
cząca Kapituły wystąpiła z referatem pt.  ,,Rezyliencja – ko-
nieczna faza doskonałości organizacyjnej’’. Trzeci referat 

pt. „Kierunki rozwoju norm dotyczących systemów zarzą-
dzania” wygłosił prof. dr. hab. inż. Piotr Grudowski – Wi-
ceprzewodniczący Kapituły, Kierownik Katedry Inżynierii 
Zarządzania i Jakości, Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej.

Po przerwie nastąpiło wręczenie wyróżnień. Spośród  
31 przedsiębiorstw i organizacji, które wzięły udział w XXIV, 
specjalnej edycji, Kapituła przyznała Wyróżnienia Lidera 
Odporności Organizacyjnej.

Wyróżnienie  II 
stopnia  w  kategorii 
„Małe Organizacje” 
otrzymała  Firma 
Temis&Spawmet,  
a w kategorii „Śred-
nie  Organizacje”:  – 
PPHU  Polipack  SJ 
Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz, Odlewnia Żeliwa 
i Metali Nieżelaznych SPOMEL, Trec Nutrition oraz Spółka 
Hydromega.

Wyróżnienie I stopnuia otrzymała firma GeneMe sp. z o.o.
W kategorii „Organizacje Publiczne” wyróżnienie I stop-

nia otrzymał Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. 
Wyróżnienie Pracodawców Pomorza otrzymała Hydro-

mega sp. z o.o., a wyróżnienie Prezesa Pomorskiej Rady firma 
PPHU Polipack SJ Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz.

Po wręczeniu nagród, przedstawiciele laureatów ze Spół-
ki GeneMe oraz Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, 
zostali poproszeni o podzielenie się swoimi doświadczeniami 
nabytymi podczas ostatnich dwóch lat, kiedy zdominowały 
nas ograniczenia związane z epidemią wirusa SARS-COV2.

Galę podsumowała Przewodnicząca Kapituły, prof. dr hab. 
Małgorzata Wiśniewska, zapowiedzią nowego modelu oceny 
na XXV edycję Konkursu. Uroczystość zakończono wykona-
niem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia oraz poczęstunkiem.

Zdjęcia: Kosycarz foto press
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