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WRĘCZENIE LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH 
W grudniu 2022 roku dyplomy i legitymacje członkowskie Akademii Inżynierskiej w Polsce odebrali 
dwaj nowi członkowie, którzy nie mogli być obecni podczas posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego. 
Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa dr inż. Paweł Stężycki otrzymał 
legitymację członkowską podczas wizyty prezesa AIP w Instytucie Lotnictwa 1 grudnia 2022 roku. 
Okazją do wręczenia legitymacji członkowskiej dr hab. inż. Sławomirowi Cieślikowi, prof. 
Politechniki Bydgoskiej było spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich odbyte w Domu Technika NOT w Warszawie 15 grudnia 2022 roku.  
 

    
Nowi członkowie Akademii Inżynierskiej w Polsce, od lewej: Paweł Stężycki i Sławomir Cieślik (fot. Jerzy Barglik, Jan Kurek)  

 
WYKŁAD PROF. KAPILA GUPTY 

Politechnika Krakowska i Akademia Inżynierska w Polsce zapraszają na XIV Webinarium AIP, 
w ramach którego wykład przedstawi prof. Kapil Gupta (University of Johannesburg RPA, profesor 
wizytujący na Politechnice Krakowskiej). Odczyt pt. „Novel and Sustainable Techniques for 
Machinability Enhancement of Difficult-to-Cut Materials” odbędzie się w poniedziałek 9 stycznia 
2023 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM. Poniżej sylwetka 
prelegenta. 
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AIP ADRESATEM STANOWISKA W SPRAWIE KIS 
Akademia Inżynierska w Polsce otrzymała treść uchwały z 16-17 grudnia 2022 roku przyjętej 
korespondencyjnie przez Grupę Roboczą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Nr 8 
„Zaawansowane materiały inżynierskie, technologie procesów materiałowych i nanotechnologia”. 
Poniżej początkowy fragment uchwały: „1. Zgłaszamy pełną gotowość do kontynuacji prac przy 

naszym pełnym zaangażowaniu nad doskonaleniem i modernizacją opisu Krajowej inteligentnej 

Specjalizacji Nr 8 „Zaawansowane materiały inżynierskie, technologie procesów materiałowych 

i nanotechnologia”, jednak w trybie, sposób i w terminach akceptowalnych ze względu na 

możliwości realizacyjne działania w Grupie Wolontariuszy, gotowych wiele poświęcić dla dobra 

swojej Ojczyzny. 2. Uważamy za niecelowe i całkowicie nieuzasadnione oraz niepoprawnie 

sformułowane, dokonane pospiesznie zmiany w opisie zaproponowana w ostatnio przesłanej przez 

Ministerstwo anonimowej propozycji, oczekując bezwarunkowego odrzucenia tej wersji opisu”. 
Pełny tekst uchwały zamieściliśmy na stronie internetowej AIP.  
 

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE 
Podobnie jak w latach poprzednich 23 grudnia 2022 roku odbyło się krótkie spotkanie 
przedświątecznie Akademii Inżynierskiej w Polsce w formie on-line. Była okazja do przedstawienia 
nowych członków Akademii, złożenia życzeń świątecznych i noworocznych oraz życzeń 
imieninowych obecnym na spotkaniu „wigilijnym” solenizantom: Ewie Mańkiewicz Cudny oraz 
Adamowi Wiśniewskiemu. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób, w tym trójka członków AIP 
przebywających aktualnie w USA oraz we Francji. Na stronie internetowej AIP zamieszczamy 
okolicznościową prezentację wiceprezesa AIP prof. Leszka Dobrzańskiego przedstawioną podczas 
spotkania.  
 

 
Uczestnicy przedświątecznego spotkania Akademii Inżynierskiej w Polsce 

 
ŻYCZENIA NOWOROCZNE 

Rok 2022 był rokiem szczególnym dla Akademii Inżynierskiej w Polsce. Był to rok 30-lecia Akademii 
podsumowany podczas uroczystej sesji w Akademii Górniczo-Hutniczej 26 kwietnia 2022 roku. 
Kilkanaście dni temu minęła 100. rocznica wyboru patrona AIP prof. Gabriela Narutowicza na urząd 
Prezydenta RP. Kończący się rok sprzyja podsumowaniom, ale jest także okazją do złożenia 
wszystkim członkom i sympatykom AIP życzeń wszelkiej pomyślności w 2023 roku. Do Siego Roku.  
26 grudnia 2022 roku. 

Jerzy Barglik 
 
 


