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Nr 10(25)/2022 

ZEBRANIE RADY DS. CZŁONKOSTWA AIP 

O zebraniu Rady ds. Członkostwa Akademii Inżynierskiej w Polsce informowaliśmy już krótko w poprzednim 
Newsletterze. Zebranie było okazją do dyskusji o planie pracy Rady w nowej kadencji. Prof. Marian Szczerek 
przedstawił informacje i doświadczenia wynikające z działalności Rady w poprzedniej kadencji. Zgłosił 
wniosek dotyczący przeprowadzenia weryfikacji ewidencji członków AIP. Drugi wniosek dotyczył 
ukierunkowania działań Rady na wybrane grupy zawodowe i w nich poszukiwanie kandydatów na członków 
AIP. Trzeci wniosek zgłoszony przez prof. M. Szczerka dotyczył rekrutowania specjalistów z różnych 
praktycznych obszarów działalności inżynierskiej poza działalnością naukową. Prof. Adam Wiśniewski 
zwrócił uwagę na konieczność rozpowszechniania informacji o działalności Akademii i przedstawił 
możliwości promowania wizerunku AIP wśród młodej kadry inżynierskiej i studentów uczelni technicznych. 
Przedyskutowano kryteria kwalifikacji członków, promowanie i werbowanie do AIP osób wybitnych 
w działalności inżynierskiej. Dyskusja dotyczyła również organizacji konkursów promujących wybitne 
dyplomy i opracowania inżynierskie.  
 

WEBINARIUM AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE 

Po wakacyjnej przerwie Akademia Inżynierska w Polsce wznowiła webinaria techniczne. Na spotkaniu 
18 października br. na platformie ZOOM zostali przedstawieni członkowie przyjęci do stowarzyszenia na 
Zgromadzeniu Ogólnym 15 września: Ewa Dostatni, Jan Kiciński, Zbigniew Lange, Bolesław Pochopień, 
Andrzej Tomporowski, Grzegorz Przydatek. Spotkanie prowadził prof. Sebastian Skoczypiec. Głównym 
punktem zebrania był wykład, który wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski z Politechniki 
Bydgoskiej: „Prośrodowiskowa, inżynierska ocena efektywności elektrowni wiatrowych w cyklu życia”. 
O wadze i aktualności tematyki świadczy długa dyskusja po zakończeniu prelekcji. 
 

 
Uczestnicy spotkania: Sebastian Skoczypiec, Ewa Dostatni, Jan Kiciński,  

Zbigniew Lange, Bolesław Pochopień, Andrzej Tomporowski, Grzegorz Przydatek 

 

III KONGRES TOWARZYSTW NAUKOWYCH 

W dniach 20-22 października 2022 roku w Gdańsku odbył się III Kongres Towarzystw Naukowych. 
Tematem przewodnim Kongresu był społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych. 
Podczas pierwszego dnia Kongresu, w Dworze Artusa obrady prowadzili: prof. dr hab. Iwona 
Hofman – Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN oraz prof. dr hab. 
inż. Jerzy Błażejowski – Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W programie Kongresu był 
referat pt. „Akademia Inżynierska w Polsce jako kontynuatorka tradycji przedwojennej Akademii 
Nauk Technicznych”. Autorami opracowania byli: prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik i dr hab. inż. 
Dariusz Świsulski prof. Politechniki Gdańskiej.  Prezentacja dostępna jest na stronie internetowej 
Akademii. Organizatorzy Kongresu przewidują wydanie monografii zawierającej pełne teksty 
wszystkich zgłoszonych referatów. 
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PROF. JÓZEF KUCZMASZEWSKI DOKTOREM HONORIS CAUSA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 

Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Politechniki Lubelskiej 
otrzymał w dniu 21 października br. tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Działalność 
naukowa i wdrożeniowa profesora Józefa Kuczmaszewskiego dotyczy szerokiego spektrum zagadnień 
z obszaru inżynierii mechanicznej. Laureat jest wybitnym specjalistą w zakresie konstrukcji i technologii 
adhezyjnych połączeń metali oraz metod obróbki stopów i elementów lotniczych, twórcą szkoły naukowej 
w zakresie klejenia metali. W latach 2002-2008 przez dwie Kadencje pełnił funkcję Rektora Politechniki 
Lubelskiej, a aktualnie jest przewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.  
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej zorganizowanego w historycznych 
murach auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego promotor wniosku prof. Sebastian Skoczypiec 
w laudacji przedstawił bogate osiągnięcia naukowe i organizacyjne Laureata konkludując ją słowami: „Prof. 
Józef Kuczmaszewski jest Człowiekiem Uniwersytetu, Człowiekiem z ogromną wiedzą, doświadczeniem 
i kompetencjami, Człowiekiem rzetelnym o wysokiej kulturze osobistej, Człowiekiem wrażliwym na 
potrzeby innych, posiadającym poczucie szczególnej misji publicznej spoczywającej na społeczności 
akademickiej, mającym świadomość trudów, odpowiedzialności, blasków, ale i niebezpieczeństw 
związanych z realizacją swojej pasji naukowej”. 
Więcej informacji można przeczytać na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej: 
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4455:prof-jozef-kuczmaszewski-
doktorem-honoris-causa-politechniki-krakowskiej&catid=49&lang=pl&Itemid=944. 
 

    
Zdjęcia z uroczystości (fot. prof. Ewa Dostatni) 

 

TYTUŁY PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE 

28 października 2022 roku podczas uroczystej sesji Senatu tytuły honorowych profesorów AGH 
otrzymali wybitni metalurdzy: prof. dr hab. inż. Andrzej i Łędzki oraz prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza.  
Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis przytoczył kilka najważniejszych faktów z działalności obu 
uhonorowanych osób.  Szczegółowe życiorysy Profesorów Honorowych przedstawiła Dziekan Wydziału 
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia. 
 

 
 

Uroczystość Nadania tytułu Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (fot. Maciej Talar)  


