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Nr 7(15)/2021 

WEBINARIA AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE 
W roku 2021 odbyło się łącznie siedem webinariów. Zaczęliśmy tegoroczne spotkania internetowe 
14 stycznia 2021 roku wykładem prof. dr. hab. inż. Piotra Wolańskiego z Politechniki Warszawskiej pt. 
„Badania napędów detonacyjnych w Polsce”. Prezentacja znajduje się na stronie internetowej Akademii 
pod adresem https://akademiainzynierska.pl/index.php/2021/01/13/badania-napedow-detonacyjnych-w-
polsce. Kolejne webinarium odbyło się 19 lutego 2021 roku. Wykład będący swego rodzaju 
podsumowaniem wieloletniej działalności Autora w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego 
wygłosił prof. dr hab. inż. Roman Barlik z Politechniki Warszawskiej. Prezentacja jest zatytułowana: 
„Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu Naukowego – kontynuacja i retrospekcja”. Zachęcamy do zapoznania 
się z prezentacją zamieszczoną pod adresem: https://akademiainzynierska.pl/index.php/2021/02/16/iii-
webinarium-aip/. Kolejne webinarium oznaczone numerem IV odbyło się 25 marca 2021 roku. Wykład pt. 
„Rozwój technik i technologii erozyjnych w działalności Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji 
Politechniki Krakowskiej” wygłosił prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec. Na stronie internetowej 
zamieszczone są prezentacja i nagranie. https://akademiainzynierska.pl/index.php/2021/03/23/iv-
webinarium-techniczne-akademii-inzynierskiej-w-polsce/. W programie V Webinarium przedstawiono 
referat prof. Andrzeja Pachuty pt. „Udział Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 
w wyprawach polarnych”. Zauważmy, że Wydział obchodził w 2021 roku jubileusz 100-lecia. Prezentacja 
dostępna jest pod poniższym adresem: https://akademiainzynierska.pl/index.php/2021/04/21/v-
webinarium-techniczne-akademii-inzynierskiej-w-polsce/. Prelegentami w kolejnych trzech webinariach byli 
nowi członkowie przyjęci do Akademii podczas odbytego w maju 2021 XXXVI Zgromadzenia Ogólnego 
Akademii Inżynierskiej w Polsce. VI Webinarium Techniczne AIP odbyło się 29 czerwca. Wykład pt. „Historia 
i dzień dzisiejszy Sieci Badawczej Łukasiewicz Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu - 
zrealizowane i realizowane prace badawcze i rozwojowe” wygłosił dr hab. inż. Florian Adamczyk 
(https://akademiainzynierska.pl/index.php/2021/06/02/vi-webinarium-techniczne-akademii-inzynierskiej-
w-polsce). Podczas VII webinarium odbytego 27 października 2021 roku wykład pt. „Zagrożenia pożarowe 
w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych w świetle badań naukowych i doświadczeń Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej wygłosił kierownik Katedry Techniki Pożarniczej, st. kapitan dr inż. Szymon Ptak 
(https://akademiainzynierska.pl/index.php/2021/10/26/vii-webinarium-techniczne-akademii-inzynierskiej-
w-polsce/). Ostatnie tegoroczne webinarium odbyło się 25 listopada 2021 roku. Referat na temat „Badania 
naukowe realizowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie” wygłosił 
dyrektor Instytutu dr inż. Paweł Stężycki. Prezentacja jest do pobrania pod adresem: 
https://akademiainzynierska.pl/index.php/2021/11/02/viii-webinarium-techniczne/. IX Webinarium AIP 
odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2022 roku.  
 

JESZCZE O XXXVII ZGROMADZENIU OGÓLNYM AIP 
Na stronie internetowej AIP zamieszczono trzy prezentacje. Pierwsza z nich przedstawia przebieg części 
formalnej Zgromadzenia. Dwie pozostałe dotyczą części seminaryjnej: wystąpień prof. dr. hab. inż. 
Krzysztofa Kurzydłowskiego pt. „Sylwetka profesora Macieja Grabskiego, wybitnego naukowca z obszaru 
inżynierii materiałowej” oraz dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej prof. dr. 
hab. inż. Jarosława Mizery na temat historii i teraźniejszości wydziału obchodzącego w tym roku jubileusz 
30-lecia (https://akademiainzynierska.pl/index.php/xxxvii-nadzwyczajne-zgromadzenie-aip/.  
 

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE 
W przeddzień Wigilii, 23 grudnia odbyło się spotkanie przedświątecznie Akademii Inżynierskiej w Polsce. 
Była to okazja do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych.  
Przyjęty w poczet członków AIP na ostatnim Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym dr hab. inż. Tadeusz 
Kamisiński, prof. AGH opowiedział o swoich naukowych zainteresowaniach akustyka wnętrz. Tematowi 
temu będzie poświecone jedno z najbliższych webinariów AIP. Prof. Adam W. Skorek z Uniwersytetu w 
Quebeku opowiadał o swoich wrażeniach z pobytu w Kanadzie. 
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Prof. Tadeusz Kamisiński 

 

Prof. Adam W. Skorek 
 

 
Uczestnicy spotkania przedświątecznego Akademii Inżynierskiej w Polsce 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
Przypominamy, że składki członkowskie w roku 2021 oraz w roku 2022 wynoszą: normalna dla członków 
zwyczajnych: 120 zł rocznie, ulgowa przysługująca emerytowanym członkom AIP niepracującym zawodowo 
40 zł rocznie. Składki można wpłacać przelewem na konto AIP nr 91 1160 2202 0000 0000 6083 9118, Bank 
Millennium S.A. w Warszawie. Prosimy o terminowe wpłacanie składek.  

 

ŻYCZENIA 

 


