Z życia SEP

Tytuł MISTRZA TECHNIKI za rozwiązanie pn. „Stałowydajnościowo-pulsacyjny zespół pompowy HAMER 500” otrzymał zespół w składzie: dr inż. Zbigniew
Zienowicz, główny twórca rozwiązania, zarazem prezes firmy HYDROMEGA Sp.
z o.o. w Gdyni wraz z pracownikiem firmy mgr. inż. Piotrem Myśliwym.
Jury Konkursu, któremu przewodniczył wiceprezes FSNT Stefan Góralczyk, wyróżniło również rozwiązania techniczne dwóch innych zespołów:
• zespołu Politechniki Wrocławskiej, autorów opracowania „Biomechatroniczna
proteza ręki”,
• zespołu autorskiego z Warszawy wyróżnionego za opracowanie „Uniwersalny
System Badań Fotoelektrycznych – USBF”.
Dyplomy i statuetki wręczyli laureatom: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
RP, Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego prof. Jacek Guliński oraz prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny i wiceprezes Stefan Góralczyk z FSNT NOT.
Program II dnia Zjazdu obejmował dwie równolegle prowadzone sesje: „Polskie
innowacje dla świata, światowe innowacje dla Polski”, której przewodniczył wiceprezes FSNT NOT, prof. Józef Suchy oraz „Techniki informacyjne”, którą prowadził
przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji Technik Informacyjnych SEP Kol.
Andrzej Wilk.
Ponadto odbyła się sesja panelowa poświęcona „Stowarzyszeniom naukowo-technicznym jako platformie spotkań nauki i biznesu”, której przewodniczyła prezes FSNT NOT Kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Przesłanie
II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Motto:
Inżynier projektuje przyszłość
(Theodore von Kármán)
Zgromadzeni w Warszawie w dniach 26–28 czerwca 2013 roku uczestnicy
II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich wyrażają zadowolenie ze spotkania polskich inżynierów z Kraju i z zagranicy, licznie przybyłych z różnych zakątków świata.
Polska w 2013 roku jest w ważnej chwili dziejowej. Wynika to między innymi
ze światowego kryzysu gospodarczego, silnie dotykającego kraje Unii Europejskiej,
w tym spowolnienia polskiej gospodarki. Jest to jednocześnie wielka szansa rozwojowa, którą stwarza budżet Unii Europejskiej na lata 2014–2020, korzystny dla Polski.
Projekty realizowane w tym okresie będą tworzyły mapę rozwoju Kraju w przyszłych dekadach. Dlatego tak bardzo jest ważne właściwe zdefiniowanie celów oraz
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pełne wykorzystanie istniejącego potencjału intelektualnego i materialnego do ich
osiągnięcia. We wszystkich zagadnieniach rozwoju naszego Kraju i we wszystkich
jego dziedzinach kluczowa jest rola techniki i jej twórców – inżynierów.
Świadomi tych wyzwań, swej roli i powinności, polscy inżynierowie pracujący
w Kraju i za granicą apelują do władz Rzeczypospolitej Polskiej o odważne, pryncypialne i zgodne z dalekosiężną wizją zaplanowanie zrównoważonego rozwoju Polski.
Deklarują swój udział w podnoszeniu Kraju na światowy poziom gospodarczy i cywilizacyjny – na miarę naszych chlubnych osiągnięć i tradycji technicznych oraz na
miarę talentów i aspiracji Polaków.
Uczestnicy Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich uznają ideę Zjazdu za cenną
i wskazują na potrzebę jego kontynuacji. Umożliwi to pełne wykorzystanie zasobów
wiedzy i umiejętności polskich inżynierów rozproszonych po całym świecie.

Kalendarz targów, konferencji i seminariów

Targi:
Nazwa Imprezy

Organizator

Termin i miejsce

TRAKO 2013 – 10. Jubileuszowe
Międzynarodowe Targi Kolejowe

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
tel.: (58) 554 92 12, fax: (58) 554 92 11
e-mail: dorota.daszkowska@mtgsa.com.pl
http://www.mtgsa.com.pl/title,TRAKO,
pid,216.html

24–27.09
Gdańsk

2. Polskie Targi
DOM INTELIGENTNY.PL
i wystawa sprzętu kina domowego

Di Media@Co Sp. z o.o.
tel.: 690 881 745
e-mail: joanna@dom.inteligentny.pl
http://dominteligentny.pl/targi

4–6.10
Warszawa

RENEXPO Poland 2013 – 3. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
i Efektywności Energetycznej

REECO Poland Sp. z o.o.
tel.: +48 (22) 266 02 16
fax: +48 (22) 379 78 60
info@reeco-poland.pl
http://www.renexpo-warsaw.com

16–17.10
Warszawa,
Centrum
Wystawiennicze
EXPO XXI

TECHNICON-INNOWACJE 2013
– 9. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki
i Innowacji

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
tel.: (58) 554 91 33, fax: (58) 554 91 35
e-mail: beata.wojcikiewicz@mtgsa.com.pl
http://technicontargi.pl

24–25.10
Gdańsk

ENERGETICS 2013 – VI Lubelskie Targi Lubelskie Targi Energetyczne
Energetyczne
tel.: (81) 458 15 11, (81) 458 15 47
fax: (81) 534 92 95
e-mail: j.kurkiewicz@targi.lublin.pl
http://www.energetics.targi.lublin.pl
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19–21.11
Lublin
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