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Nr 12(27)/2022 

XL ZGROMADZENIE OGÓLNE CZŁONKÓW AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE 
9 grudnia 2022 roku w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa w Warszawie 
odbyło się jubileuszowe XL Zgromadzenie Ogólne członków Akademii Inżynierskiej w Polsce. 
Zebranie otworzył prezes Akademii prof. Jerzy Barglik, witając wszystkich zgromadzonych. 
Dyrektora Instytutu dr. inż. Pawła Stężyckiego reprezentował dyrektor Departamentu Organizacji 
Badań dr hab. inż. Andrzej Leski. Prezes AIP przypomniał, że spotkanie odbywa się w roku 30-lecia 
AIP oraz w dniu 100. rocznicy wyboru  prof. Gabriela Narutowicza na urząd pierwszego prezydenta 
II RP. W Zgromadzeniu uczestniczyło 41 osób, w tym 38 członków AIP. 
 

  
Obrady XL Zgromadzenia Ogólnego członków Akademii Inżynierskiej w Polsce 

Informację o historii i działalności Instytutu Lotnictwa przedstawił dyrektor Andrzej Leski. 
Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce przyjęło uchwałę o staraniach 
o przywrócenie Akademii statusu członka zwyczajnego międzynarodowej organizacji inżynierskiej 
CAETS. Prof. Barglik przedstawił zgromadzonym warunki jakie powinny być spełnione, aby 
Akademia mogła ponownie stać się członkiem zwyczajnym CAETS. Zaproponował jednocześnie, 
aby starania o przyjęcie AIP do tej organizacji koordynował profesor Radosław Michałowski 
(University of Michigan). Informacje o CAETS przekazali też Ewa Mankiewicz-Cudny – prezes NOT 
i Jan Szmidt – były Rektor Politechniki Warszawskiej. Po dyskusji zebrani jednomyślnie 
zaakceptowali treść Uchwały. 
Następnie wręczono dyplomy członka rzeczywistego AIP osobom, które nie mogły dyplomu 
odebrać wcześniej. Z rąk prezesa Akademii prof. Jerzego Barglika i przewodniczącego Rady 
ds. Członkostwa prof. Józefa Gawlika dyplomy i legitymacje odebrali Marek Grzywacz i Grzegorz 
Przydatek. Rada ds. Członkostwa zaproponowała trzech nowych kandydatów do Akademii 
Inżynierskiej w Polsce: dr inż. Weronikę Kruszelnicką, dra hab. inż. Sławomira Cieślika (oboje 
z Politechniki Bydgoskiej) i prof. dra hab. inż. Andrzeja Dzielińskiego z Politechniki Warszawskiej. 
Sylwetki kandydatów przedstawił przewodniczący Rady ds. Członkostwa prof. Józef Gawlik. 
Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: prof. Sebastian Skoczypiec, dr inż. Adrian Smagór. 
Po krótkiej dyskusji przeprowadzono tajne głosowanie. Wszyscy Kandydaci otrzymali poparcie 
zgromadzonych członków AIP. Legitymację odebrała obecna na spotkaniu dr inż. Weronika 
Kruszelnicka. Następnie podjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Kapituły medalu im. 
Gabriela Narutowicza – najwyższego odznaczenia nadawanego przez AIP. Prezes Barglik 
zaproponował kandydaturę dra hab. inż. Dariusza Świsulskiego, profesora Politechniki Gdańskiej – 
laureata tego wyróżnienia w 2019 roku. W wyniku głosowania prof. Dariusz Świsulski jednomyślnie 
został wybrany na nowego członka Kapituły. 
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Przewodnicząca Kapituły medalu im. Gabriela Narutowicza, pani Ewa Mankiewicz-Cudny 
przedstawiła informację o przyznaniu medalu dwóm byłym członkom Komitetu Wykonawczego 
w trakcie poprzednich kadencji: profesorom Adamowi Wiśniewskiemu i Piotrowi Wolańskiemu. 
Medale zostały wręczone przez prezesa AIP oraz przewodniczącą Kapituły. 
W części naukowej referat „Historia polskiego lotnictwa – ludzie, konstrukcje, osiągniecia” 
przedstawił Sekretarz Generalny SEP dr inż. Jacek Nowicki. W swoim wystąpieniu zwrócił 
szczególną uwagę na ważne postaci związane z Instytutem, które przyczyniły się do rozwoju 
polskiego lotnictwa w okresie międzywojennym i tuż po wojnie, nazywając ich Wielka Siódemką. 
Referat „Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K i zastosowanie wyników programu w projektach” wygłosił 
Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa dr inż. Adam Okniński.  
W przerwie w obradach wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników 
Zgromadzenia Ogólnego AIP. Uczestnicy zebrania zostali ugoszczeni przez władze Instytutu 
Lotnictwa obiadem. Tu też była możliwość wymiany poglądów. 
 

 
Uczestnicy XL Zgromadzenia Ogólnego członków Akademii Inżynierskiej w Polsce 

 

Po oficjalnej części Zgromadzenia Ogólnego uczestnicy spotkania wzięli udział w wycieczkach 
technicznych, podczas których pracownicy Instytutu Lotnictwa zaprezentowali najciekawsze 
osiągnięcia konstrukcyjne i naukowe Instytutu.  
 

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE CZŁONKÓW AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE 
Podobnie jak w latach poprzednich zapraszamy na krótkie spotkanie przedświątecznie Akademii 
Inżynierskiej w Polsce w formie on-line, które odbędzie się 23 grudnia o godz. 14:00. Będzie to 
okazja do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych, a także do złożenia życzeń imieninowych 
Wigilijnym solenizantom. Liczymy na udział naszych członków z kraju i z zagranicy. Dane do 
logowania: https://polsl-pl.zoom.us/j/3581985584, identyfikator spotkania: 358 198 5584, 
możliwość logowania od 13:30. Uprzejmie prosimy o logowanie się imieniem i nazwiskiem. 
 

ŻYCZENIA 
Wszystkim członkom, sympatykom i przyjaciołom Akademii Inżynierskiej w Polsce składam 
najpiękniejsze, płynące z głębi serca życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku. 
                                                                                                                                                           Prezes AIP  

Jerzy Barglik 


