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GGłłóówwnnyymmii celami Rady są:    

••  WWyymmiiaannaa  iinnffoorrmmaaccjjii  oo  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ii  kkoooorrddyynnaaccjjaa  ddzziiaałłaańń  oorrggaanniizzaaccjjii  tteecchhnniicczznnyycchh  ww  AAmmeerryyccee  PPóółłnnooccnneejj,,    

••  PPoommoocc  ppoollsskkiimm  iinnżżyynniieerroomm  ww  AAmmeerryyccee  PPóółłnnooccnneejj  ppoopprrzzeezz  aannaalliizzoowwaanniiee  ppoottrrzzeebb  ii  mmoożżlliiwwoośśccii  śśrrooddoowwiisskkaa  

iinnżżyynniieerrsskkiieeggoo,,  uussttaallaanniiee  ssttrraatteeggiiii  ddzziiaałłaanniiaa  ii  kkoooorrddyynnoowwaanniiee  rreeaalliizzaaccjjii  pprrzzyyjjęęttyycchh  pprrooggrraammóóww,,    

••  IInntteeggrraaccjjaa  ppoollsskkiicchh  ii  ppoolloonniijjnnyycchh  śśrrooddoowwiisskk  tteecchhnniicczznnyycchh  ww  KKrraajjuu  ii  ppoozzaa  jjeeggoo  ggrraanniiccaammii,,    

••  WWzzrroosstt  pprreessttiiżżuu  ppoollsskkiieeggoo  iinnżżyynniieerraa  nnaa  oobbcczzyyźźnniiee,,    

••  PPrrooppaaggoowwaanniiee  ppoollsskkiicchh  ii  ppoolloonniijjnnyycchh  oossiiąąggnniięęćć  ww  ddzziieeddzziinniiee  nnaauukkii  ii  tteecchhnniikkii,,    

••  PPooppuullaarryyzzaaccjjaa  iiddeeii  ttwwoorrzzeenniiaa  ""GGaalleerriiii  SSłłaawwyy""  ((HHaallll  ooff  FFaammee)),,    

••  WWssppóółłpprraaccaa  ii  ppoommoocc  ppoollsskkiimm  śśrrooddoowwiisskkoomm  tteecchhnniicczznnyymm  nnaa  WWsscchhooddzziiee,,    

••  PPooppiieerraanniiee  wwssppóółłpprraaccyy  mmiieeddzzyy  ppoollsskkiimmii  ii  zzaaggrraanniicczznnyymmii  uucczzeellnniiaammii  tteecchhnniicczznnyymmii  oorraazz  ttwwoorrzzeenniiee  „„bbaazzyy  

ddaannyycchh””  wwyybbiittnnyycchh  ppoollsskkiicchh  iinnżżyynniieerróóww  ii  nnaauukkoowwccóóww  oossiieeddlloonnyycchh  ww  AAmmeerryyccee  PPóółłnnooccnneejj..  

  

BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  CCoouunncciill  ooff  PPoolliisshh  EEnnggiinneeeerrss  iinn  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa  ((CCPPEENNAA))  22001111--22001133  
NNaammee  RRoollee  OOrrggaanniizzaattiioonn  

PPrrooff..  AAnnddrrzzeejj  NNoowwaakk  PPrreessiiddeenntt  PPAAEEAA,,  CChhiiccaaggoo,,  UUSSAA  

KKaazziimmiieerrzz  JJaaggiieełłłłoo,,  PP..EEnngg..  PPaasstt  PPrreessiiddeenntt  PPAAEEAA,,  CChhiiccaaggoo,,  UUSSAA  

PPrrooff..  PPiioottrr  MMoonnccaarrzz  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  GGoovveerrnnmmeenntt  RReellaattiioonnss  
CChhaaiirrmmaann,,  UUSS--PPoolliisshh  TTrraaddee  CCoouunncciill,,  

PPaalloo  AAllttoo,,  UUSSAA  

DDrr  JJaannuusszz  RRoommaańńsskkii  
VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  PPrrooggrraamm  

DDeevveellooppmmeenntt  
PPoolloonniiaa  TTeecchhnniiccaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  UUSSAA  

RRyysszzaarrdd  BBąąkk  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  
PPrreessiiddeenntt  ooff  PPoolloonniiaa  TTeecchhnniiccaa,,  NNeeww  

YYoorrkk,,  UUSSAA  

MMiirroossłłaaww  NNiieeddzziińńsskkii,,  BBSS,,  MMSS,,  MMBBAA  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  PPrreessiiddeenntt  ooff  PPAAEEAA,,  CChhiiccaaggoo,,  UUSSAA  

PPrrooff..  AAnnddrrzzeejj  TTaarrggoowwsskkii  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  
PPrreessiiddeenntt  ooff  VViirrttuuaall  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  

KKaallaammaazzoooo,,UUSSAA  

HHiieerroonniimm  TTeerreessiińńsskkii,,  MMSS  EE,,  PP..EEnngg  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  PPrreessiiddeenntt  ooff  SSIIPP,,  TToorroonnttoo,,  CCaannaaddaa  

MMaarreekk  ŻŻyywwnnoo,,  MM..SSCC  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  PPrreessiiddeenntt  ooff  PPAAEECC,,  SSiilliiccoonn  VVaalllleeyy,,  UUSSAA  

KKaazziimmiieerrzz  BBaabbiiaarrzz  MMSScc..EEEE,,  PP..EEnngg  DDiirreeccttoorr  SSIIPP,,  TToorroonnttoo,,  CCaannaaddaa  

JJaann  JJeekkiieełłeekk,,  MMSS  EEEE,,  PP..EEnngg  DDiirreeccttoorr,,  EEddiittoorr--iinn--CChhiieeff  SSIIPP,,  TToorroonnttoo,,  CCaannaaddaa  

RRyysszzaarrdd  KKaacczzmmaarreekk  DDiirreeccttoorr,,  TTrreeaassuurreerr  PPAAEEAA,,  CChhiiccaaggoo,,  UUSSAA  

CChhrriiss  KKlluucczzeewwsskkii,,  MMSS  EEEE  DDiirreeccttoorr,,  SSeeccrreettaarryy  
VViirrttuuaall  OOrrggaanniizzaattiioonn,,,,  OOsshhaawwaa,,  

CCaannaaddaa  

MMaaggddaalleennaa  PPiieettrrzzaakk,,  PPEE  
DDiirreeccttoorr,,  YYoouunngg  PPrrooffeessssiioonnaall  

RReellaattiioonnss  
PPoolloonniiaa  TTeecchhnniiccaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  UUSSAA  

JJaann  PPłłaacchhttaa,,  PPhh..DD..,,  PP..EE..,,  SS..EE  DDiirreeccttoorr,,  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr  PPAAEEAA,,  CChhiiccaaggoo,,  UUSSAA  

LLeesszzeekk  SSzzaałłeekk,,  MMSS  EEEE  DDiirreeccttoorr,,  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr  PPAAEECC,,  SSiilliiccoonn  VVaalllleeyy,,  UUSSAA  

  

http://www.polish-engineers.org/council/board-of-directors.html
http://www.polish-engineers.org/council/board-of-directors.html
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Pani Ewa Maokiewicz-Cudny 
Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej 
 
Z okazji wyboru na zaszczytne stanowisko 
 Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej  
składamy serdeczne gratulacje życząc wielu sukcesów 
w pracy zawodowej dla dobra polskich inżynierow oraz 
wszelkiej pomyślnosci w życiu osobistym. 
 
 
Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Pólnocnej
 

http://www.polish-engineers.org/council/board-of-directors.html
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Słowo od Prezydenta 
Drodzy Członkowie Rady, Szanowni Paostwo; 

Witam w Biuletynie Nr. 2 Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Chciałbym przypomnied, że Rada 
zrzesza polonijne organizacje techniczne działajace w USA i Kanadzie, w tym Polonia Technica (Nowy Jork), 
Stowarzysznie Polsko-Amerykanskich Inżynierów (Chicago), Klub Polsko-Amerykanskich Inżynierów (Silicon 
Valley, Kalifornia), Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (Toronto) oraz Wirtualne Stowarzyszenie 
Polskich Inżynierów w Ameryce Pólnocnej, które skupia polskich inżynierów i naukowców rozsianych po 
całym kontynencie.  Głównym zdaniem Rady jest działanie w kierunku podnoszenia rangi polskich inżynierow 
i naukowców na kontynencie Północno-Amerykanskim, ułatwianie współpracy i kontaktów ze środowiskiem 
naukowo-technicznym w Polsce jak również z organizacjami polonijnymi o profilu technicznym w Europie i 
innych krajach, oraz ułatwianie polskim inżynierom i naukowcom rozwijanie kariery zawodowej w USA i 
Kanadzie. Rada była współ-organizatorem Poland-Silicon Valley Symposium, ktore miało miejsce 15-16 
listopada 2012r. w Stanford University (Kalifornia).  Podsumowanie tej bardzo ważnej imprezy jest 
umieszczone w dalszej cześci tego Biuletynu.  Doroczny Zjazd Rady odbyl sie 17 listopada 2012r. również w 
Stanford, Kalifornia. W Zjezdzie uczestniczyli przedstawiciele agencji rzadowych, innych ważnych instytucji 
krajowych oraz władz politechnik.   

Głównym przedmiotem dyskusji byla współpraca polonijnych organizacji naukowo-technicznych z partnerami 
krajowymi. Ważną sprawą jest ustalenie realistycznych oczekiwao i możliwosci z strony organizacji 
polonijnych z jednej strony jak również ze strony instytucji krajowych. Podkreślano znaczenie kluczowych 
dziedzin gospodarki i nauki dla Polski ustalonych w strategicznym planie rozwoju. Światowa pozycja 
gospodarki krajowej zależy od stopnia innowacyjnosci i konkurencyjnosci.  Organizacje polonijne moga byc 
pomocne w wypracowaniu bardziej efektywnego systemu wdrażania nowosci. Rada jest współ-
organizatorem drugiego Swiatowego Zjazdu Polskich Inżynierow (ŚZIP), który odbedzie się 26-28 czerwca 
2013 r. w Warszawie. Partnerami Rady jest Naczelna Organizacja Techniczna, Politechnika Warszawska oraz 
Europejska Federacja Stowarzyszen Naukowo-Technicznych. ŚZIP ma na celu ustalenie skutecznych form 
współpracy miedzy polonijnymi organizacjami naukowo-technicznymi a instytucjami krajowymi, w tym 
rządowymi, przemysłem i uczelniami technicznymi. Oczekuje sie, że taka współpraca bedzie pomocna w 
przyspieszeniu rozwoju gospodarczego Polski przez stworzenie możliwości wymiany doświadczeo w 
dziedzinie kształcenia i dokształcania inżynierów z uwzględnieniem praktyki i wymagao globalnej gospodarki, 
implementację nowoczesnych technologii pozyskiwanych bezpośrednio lub pośrednio przez polskich 
inżynierów pracujących w różnych krajach świata, szeroko rozumianą współpracę gospodarczą inicjowaną lub 
realizowaną za pośrednictwem inżynierskich środowisk polonijnych, upowszechnienie w świecie polskiej 
myśli technicznej i polskich produktów oraz usług, nawiązanie i zacieśnianie kontaktów między polskimi i 
zagranicznymi uczelniami oraz innymi placówkami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w obszarze 
wymiany doświadczeo, podejmowania wspólnych prac naukowo-badawczych, wymiany wykładowców, 
stażystów itp., transfer technologii i opracowao naukowo-badawczych, tworzenie międzynarodowych 
zespołów do prowadzenia prac naukowo-badawczych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeo w 
dziedzinie kształcenia i dokształcanie inżynierów z uwzględnieniem praktyki i wymagao globalnej gospodarki. 

Zyczę Panstwu szcześliwego Nowego Roku, oby był pomyślny dla Polski i Polonii.  Zapraszam do lektury 
Biuletynu Nr. 2, a zainteresowanych do włączenia się do pracy w Radzie Polskich Inżynierów w Ameryce 
Pólnocnej. 

 
 

Andrzej S. Nowak 
Prezes Rady Polskich Inżynierow w Ameryce Polnocnej 
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Umowa o współpracy 
 

W piątek, 30 listopada 2012  odbyła się inauguracja działalności Centrum Nowoczesnego Kształcenia 
Politechniki Białostockiej. Gośdmi specjalnymi spotkania byli Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz m.in. Prof. Andrzej Nowak, Prezes Rady Polskich 
Inzynierów AP.   

 
           Od lewej  A.Nowak, L.Dzienis i J.Zastocki 
 
Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i Politechnika Białostocka zadeklarowały wolę współpracy w  
zakresie:  

 - organizacji wspólnych konferencji i seminariów, 

 - wzajemnej  promocji i przekazywania informacji organizacyjnych i technicznych 

 - wspolnych działao na rzecz promocji innowacyjności i wdrożeo,   

 - współpracy w realizacji praktyk studenckich a także w innych obszarach uzgodnionych w trakcie 
wzajemnej współpracy 

 
Strony oświadczyły, ze celem niniejszej umowy jest nawiązanie współpracy w zakresie: 

 - wymiany wiedzy w zakresie doskonalenia produktów i technologii,  

 - wspólne stworzenie wzajemnych powiązao pomiędzy światem nauki i sferą biznesu umożliwiających 
transfer technologii i wymianę myśli technologicznej, 

 - prowadzenie wspólnych badao dotyczących opracowania innowacji w zakresie wybranych 
technologii. 

 
Polskie politechniki jak również przemysł potrzebują szerszych możliwości kontaktu z polonijnymi 
naukowcami i profesjonalistami, których wiedza byłaby pomocna w nadrabianiu wieloletnich zaległości 
technologicznych. Bez wątpienia środowisko naukowe polskich politechnik potrzebuje ścisłej integracji ze 
światową czołówką techniki,  którymi są polscy inżynierowie i naukowcy pracujący w Ameryce Północnej.  
Do realizacji tego zamierzenia niezbędna jest pomoc Stowarzyszeo Inżynierskich będących członkami Rady 
Inżynierów AP. Istnieje potrzeba nowego podejścia do zagadnieo współpracy i inżynierskiej integracji biorąc 
pod uwagę, że dzisiaj Polska  w wielu przypadkach może byd atrakcyjnym partnerem. Potrzebna jest także 
głębsza wiedza o możliwosciach atrakcyjnego rynku amerykanskiego oraz pomoc w wprowadzeniu polskich 
inżynierów  w zasady światowego  biznesu.   

          Janusz Zastocki 
        Pełnomocnik Rektora Politechniki Białostockiej d/s Wpolpracy z Ameryka   

Wykład inauguracyjny otwierający ta placówkę 
wygłosił prof. Andrzej Nowak z University of 
Nebraska.  
Podczas tak ważnego w życiu uczelni wydarzenia 
miało miejsce jeszcze jedno, którym jest 
podpisanie UMOWY O WSPÓŁPRACY pomiędzy: 
Politechniką Białostocką reprezentowaną przez 
Rektora, prof  Lecha Dzienisa i  Radą Polskich 
Inżynierów w Ameryce Północnej, 
reprezentowaną przez Prezesa, prof. Andrzeja S. 
Nowaka o ktora określa zakres  działao na rzecz 
rozwoju współpracy naukowo-technicznej oraz  
obustronnej wymiany inżynierskich doświadczeo. 
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Wiadomości z Silicon Valley, USA 

The 2012 was a great and very busy year for us at US-Polish Trade Council 

In March, we organized the Poland Day at Global Technology Symposium which took place at Intel in Santa 
Clara.  In November, the Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium brought many relevant 
industry experts and participants to Stanford University for a two-day event.  We would like to thank all of 
our guests, some of whom came from Poland and different parts of the United States, for their participation 
in one or both events.  Each event created an extraordinary occasion for an exchange of opinions, discussion 
of topics of highest importance and once again strengthening the link between Poland and the United States, 
especially its Silicon Valley region. 

We also launched and developed the long-awaited US-Poland Innovation Hub – Poland’s bridge to Silicon 
Valley.  The companies that are part of the program’s first edition have already successfully completed their 
first training sessions.  After their short introduction during the Poland-Silicon Valley Science and Technology 
Symposium, the companies’ respective management teams are currently preparing for their longer visit to 
Silicon Valley.  In the meantime, due to high interest in the program, we launched its next edition and with a 
deadline for applications of January 31, 2013. 

Last but not least, throughout the year, we co-hosted the second (from April to June) and third (from 
October to December) editions of Top 500 Innovators Program at Stanford University.  The participants of 
each edition and our interaction with them affirm us in the belief that those exceptionally talented and 
ambitious people can create the future of Poland’s innovation, research and development and technology 
transfer systems.  Professor Piotr Moncarz, Chairman of US-Polish Trade Council (“USPTC”), is the Academic 
Director of the Top 500 Innovators Program at Stanford University. 

POLAND SILICON VALLEY SCIENCE AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM 2012 

The Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium (the “Symposium” or “PSVSTS”) 
(www.psvts.org) was held at Stanford University on November 15-16, 2012.  Multiple debates that were part 
of the Symposium focused on energy, sensors, revolutionary materials, financing innovation and research 
and development, all in contexts that were relevant to Poland. 

During the Symposium, we welcomed many prominent guests, among them Secretary of State in the Offices 
of the Chancellery of the President of the Republic of Poland, Minister Olgierd Dziekooski, Consul General of 
the Republic of Poland in Los Angeles, Mrs. Joanna Kozioska Frybes, Marshal of the Malopolska Region, Mr. 
Marek Sowa, Director of the National Center for Research and Development, Prof. Krzysztof Kurzydłowski, 
and President of the Polish Chamber of Commerce, Mr. Andrzej Arendarski. 

We would like to thank our sponsors and patrons for their kind contribution and support, our speakers and 
experts for their valuable input, as well as all of our guests for active participation in this year’s Symposium. 

We welcomed the letter of the President of Poland, Mr. Bronisław Komorowski, to the participants of the 
Symposium.  The letter was presented by Mr. Dziekooski. 



Biuletyn Rady Polskich Inżżynieróów w Ameryce Póółłnocnej 
 

7 Grudzieńń 2012 

 

Also, the letter of the President of Poland to entrepreneurs of the Silicon Valley can be read under the 
provided link (in Polish and English).  http://www.president.pl/en/news/news/art,373,letter-to-the-silicon-
valley-entrepreneur-community.html  

To re-enjoy the atmosphere of the Symposium please visit our photo gallery at PSVSTS Gallery. 

Should you be interested in any of the presentations used by our speakers at the Symposium, please contact 
us at info@usptc.org and we will provide you with further details and access information. 

THE THIRD EDITION OF TOP 500 INNOVATORS PROGRAM AT STANFORD 

 

On December 14, 2012, the participants of the third edition (also referred to as the “Top 40.3 Group”) of the 
Top 500 Innovators Program officially graduated from Stanford University. The graduation ceremony as well 
as a farewell Gala Dinner took place at the Mackenzie Room at Stanford University.   

Before the ceremony, after attending for two months courses on Leadership and Strategy, Design Thinking 
and Innovation, Entrepreneurship and Intellectual Property, the participants presented their term-projects.   

The presentations included the groups’ recommendations and proposals of reforms related to the Polish 
higher education system. 

About eighty percent of the Top 40.3 Group consisted of academic and research individuals with the 
remainder being the employees of technology transfer centers in Poland.  The participants of the Top 40.3 
Group came from the most prominent Polish universities and technical schools as well as Poland’s biggest 
cities, including Warsaw, Lodz, Cracow, Wroclaw, Gdansk, Szczecin, Bydgoszcz and Bialystok. 

http://www.president.pl/en/news/news/art,373,letter-to-the-silicon-valley-entrepreneur-community.html
http://www.president.pl/en/news/news/art,373,letter-to-the-silicon-valley-entrepreneur-community.html
https://www.dropbox.com/sh/uipf23ango300iv/uO46_Ojyr8
mailto:info@usptc.org
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The participants of the third edition of the Top 500 Innovators Program took part in a number of technology 
panels and study visits at local firms and agencies in Silicon Valley, including NASA, Exponent, Polycom, and 
Plug and Play.  They met with employees of the Stanford Office of Technology Licensing and Stanford’s 
lecturers.  They were also invited to numerous discussion panels with invited guests, such as Thomas H. Byers 
- Executive Vice President of Symantec Corporation, Marc Tarpenning one of the founders of Tesla Motors, 
Piotr Wilam – founder of Onet.pl.  The 40.3 Group also participated in the Symposium. 

The Top 500 Innovators Program seeks highly motivated and dedicated individuals to support the 
implementation of innovative methods in education, research and technology transfer.  The Top 40.3 Group, 
while working on inter-disciplinary group term-projects, identified key problems that Polish scientists and 
technology transfer managers face in Poland and proposed recommendations and solutions for 
improvement, using as the foundation the experience and knowledge gained from the employees of the 
Stanford University. 

For additional information on the Top 500 Innovators Program, picture galleries and description of certain 
events attended by the participants of the Top 500 Innovators Program, please visit: 
http://top500innovators.org/. 

US-POLAND INNOVATION HUB 

The deadline for submission of applications to the US-Poland Innovation Hub is January 31, 2013.  Polish 
innovative companies that are ready to expand globally, through Silicon Valley or otherwise, are invited to 
participate in the Program.  Please visit http://innovationhub.usptc.org for more information, including 
application forms, press releases and more. 

The participants of the first edition of the Program have been selected from over thirty applicants.  Eight 
companies have already completed a series of preparatory training sessions in Warsaw, Lodz, Cracow, 
Poznan and Katowice, all of which were conducted with Silicon Valley and Polish experts (including alumni of 
Top 500 Innovators Program) invited by USPTC.   

The training sessions were hosted by alumni of the Top 500 Innovators who are cooperating with US-Poland 
Innovation Hub and acting as key Ambassadors of USPTC’s initiative. 

The participating companies attended workshops on markets, marketing and product positioning, financial 
vehicles related to expanding globally, understanding the Silicon Valley model, communication strategies, 
intellectual property rights, and preparation for successful elevator pitch.  

 Some of the firms that participated in the training sessions attended the Symposium where the attendees 
managed to establish their first contacts and had preliminary discussions with potential U.S. 
partners/investors. 

The US-Poland Innovation Hub also hosted a two-week internship of three participants of the Top 500 
Innovators Program that ended on December 11, 2012.  The interns represented three Polish technology 
transfer institutions: University of Economy in Bydgoszcz, Jagiellonian Center of Innovation in Krakow and 
Maritime University in Szczecin.   

During their internship, the interns worked on the promotion strategy for the US-Poland Innovation Hub and 
developed recommendations on how to strengthen the US-Poland Innovation Hub’s outreach in Poland and 

http://top500innovators.org/
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increase the efficiency of its activities.  In addition, they assisted in the preparation of the US-Poland 
Innovation Hub’s new website that will be launched in early 2013.   

We highly appreciate the valuable input, hard work and time devoted by the interns to the US-Poland 
Innovation Hub and look forward to working with them on our initiative.   

Should you be interested in joining our team and becoming one of the Ambassadors of US-Poland Innovation 
Hub in Poland or in the U.S., please contact us at hubinfo@usptc.org. 

POLAND DAY AT GLOBAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM 2013 

Poland Day at Global Technology Symposium will be held on Monday, March 25, 2013.  

Please pin this day and event in your calendars. We are well aware that the date coincides with the 
forthcoming in that week Easter Holidays, however we hope that many of you will be able to join our 
discussion.  

We will focus on the hottest issues in the ICT and mobile industry... please expect further details and 
program in our first Newsletter next year.  

Registration for the event will be open soon, while the registration for the Tenth Annual Global Technology 
Symposium (March 27-29, 2013) is already ongoing through  

http://www.globaltechsymposium.com,  

where also further details on the GTS “Ten Years of Innovation,” are provided. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.globaltechsymposium.com/
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Wiadomości z „Polonia Technica” 
New York, USA 

  
 

Z prac zarzadu Polonia Technica 
 
Ostatnie dwa spotkania zarzadu ktore odbyly sie w miesiacu listopadzie i grudniu byly poswicone  
przygotowanion do Walnego Zebrania „Polonia Technica”,  ktore zostalo ustalone na  3 lutego 2013.  

 
 

„Robienie biznesu z Polską” 
Spotkanie polonijnych biznesmenów  z Konsulem Henrykiem Saneckim 

 

 
 

Od lewej inz. Henryk Michalkiewicz, Konsul Henryk Sanecki, Vice-Konsul Aneta Kuczewska, 
Vice Chairman Polonia Technica dr. Janusz Romanski 
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W dniu 21 grudnia 2012 na zaproszenie Federacji Polsko-Amerykaoskich Organizacji N.J. oraz Polonii Stanu 
New Jersey do Vineland przybyl konsul Henryk Sanecki , który pełni  funkcję szefa  wydziału handlu i inwestycj 
w polskim konsulacie na Manhattanie oraz pani Aneta Kuczewska Vice Konsul d/s handlu i inwestycji.   
 
W polonijnym spotkaniu brało udział wielu lokalnych biznesmenów , lekarzy, oraz grupa polsko-
amerykaoskich inżynierów, w tym przedstawiciele stowarzyszenia „Polonia Technica” z dr. Januszem 
Romaoskim Vice Prezesem. 
 
Konsul Henryk Sanecki szeroko przedstawił zebranym możliwosci prowadzenia biznesu i inwestycji w Polsce. 
W interesującej prezentacji poinformował o polskim programie handlu i inwestycji oraz o szeregu spotkao 
jakie organizuje polski konsulat w ramach promocji kierunkowych programów inwestycyjnych i handlowych z 
naszym krajem.  
 
Zasadniczo Polska jak strona jest zainteresowana eksportem wszelkich polskich towarów aby móc je 
sprzedawad z zyskiem na niezwykle atrakcyjnym i chłonnym rynku amerykaoskim. W tym zakresie 
profesjonalna Polonia może brad czynny udział wspierając we współpracy z polskim konsulatem promocję 
towarów. 
 
Strona polska jest otwarta na wszystkie propozycje biznesmenów poloninych, i każdy polonijny biznesmem 
może liczyd na pełne wsparcie ze strony konsulatu. 
 
Niezależnie, jest opracowany szczegółowy przewodnik handlowo-inwestycyjny, który jest także dostępny na 
Internecie. Przewodnik okresla zasady tworzenia biznesu w Polsce,  wyszczególnia wiele ulg dla nowych 
partnerów handlowych, w tym ulgi podatkowe. Druga sferą jest inwestowanie w Polsce realizowane poprzez 
znane koncerny , banki i biznesmenów  polonijnych.  
 
Polska jest bardzo atrakcyjnym partnerem w tej sferze, gdyz  oferuje wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą , 
wysoko wykształcony personel manadżerski, wyspecjalizowanych  inżynierów, oraz na początku dogodne  ulgi 
płatnicze wraz z możliwą  pomocą inwestycyjna ze srodków własnych i europejskich.  
 
Jest wiele firm, koncernów,  kompanii ubezpieczeniowych i banków, które znakomicie prowadzą biznes w 
Polsce. Warto wymienid m.in.  IBM, Home Depot, DHL, Capgemini, Deloitte, Bank of America,  Bloomberg, 
Wells-Cargo, Washington DC Arch-Angels, UBS.   
 
Konsul podkreslił ze w Polsce powstały regiony w których istnieją szczególnie dogodne warunki dla rozwoju 
handlu i inwestycji.  
 
Do nich należy niezwykle aktywny region katowicki, gdzie w czerwcu 2012 odbyło się spotkanie handlowo-
inwestycyjne z udziałem przedstawicieli wielu międzynarodowych koncernów i grup inwestycyjnych.  
 
Region katowicki jest jednym z największych skupisk edukacyjnych instytucji , w których kształci się 
około140,00 studentów, gotowych do podjęcia pracy w nowoczesnych zakładach lub firmach. Jest to duży 
potencjał modych i aktywnych ludzi. 

 
W ramach promocji  możliwosci inwestycyjnych w Polsce  w czerwcu 2012 w Nowym Jorku odbyło 
się Swiatowe Forum (World BPO/ITO)  które poswięcone było zagadnieniom współczesnej 
technologii informacyjnej (Information Technology) w aspekcie potencjalnych inwestycji.   
W spotkaniu tym brali przedstawiciele regionu katowickiego. 
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Po zakooczeniu prezentacji konsul Henryk Sanecki odpowiadał na liczne pytania. 
 
W dyskusji m.in. głos zabral Dr. Janusz Romanski, który zaprosił Konsula Henryka Saneckiego wraz z 
Vice Konsul Anetą Kuczewską do udziału w spotkaniu inżynierów polonijnych zrzeszonych w 
stowarzyszeniu „Polonia Technica”. które zaplanowane jest w miesiącu lutym 2013 w Nowym Jorku. 
Zaproszenie zostało przyjęte. 
 
Po zakooczeniu wszyscy zebrani brali udział w tradycyjnym „Opłatku” składając sobie życzenia. 
 
Organizatorom spotkania inż. Henrykowi Miachałkiewiczowi i małżonce pani Basi Michałkiewicz oraz 
panu Albertowi Karwoskiemu Regionalnemu Koordynatorowi Polonii New Jersey, należą się słowa 
serdeczznego podziękowania za niezwykle sprawną organizację spotkania i bardzo dobry 
poczęstunek. 
 
Należy podkreslid, że pololnijna grupa zebrała sumę w wysokosci $ 520.00 z przeznaczeniem dla 
poszkodowanych przez huragan „Sandy”,   która została przekazana charytatywnej organizacji  St. 
Vincent.  
 
Opracował 
Dr. Janusz Romaoski 
Vice Chairman PT 
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Wiadomości z Illinois, USA  

News from Polish American Engineers Association PAEA in Illinois (second half of 2012) 

More details about organization, objectives and activities are available at www.polishengineers.org 
Administration 
Michael Niedzinski President,   Roman Korczak Vice President, Rafal Kopacki Vice President,   
Grazyna Czyszczon Financial Secretary,  Jacek Szostka  Secretary,  Rich Kaczmarek  Treasurer 
Rene Pietrzyk Director of Social Events 
Board of Directors 
Dr. Jan Plachta, Dr. Ron Wolosewicz, Miroslaw Noyszewski, Jerzy Pietrowski, Jacek Zaworski, Walter Rymsza  
 
Second half of 2012 provided an opportunity to learn more about several interesting topics two of which 
provided Continuous Education Credits. PAEA hosted four technical presentations which took place at the 
Copernicus Center in Chicago which is headquarters for our monthly meetings.  
 
We have finalized rewrite and approval of our Constitution and By-Laws to ensure that both reflect realities 
of the 21st Century. 
 
 During September 2012 meeting Ralph Modjeski scholarships were awarded to three students of 
engineering. Scholarship committee completed their review of the credentials of the eight candidates for the 
Ralph Modjeski 2012 Scholarships. Three individuals were selected: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
                                     

 
 
 

1) Tom Golak  Senior at Illinois Institute of Technology  Biomedical Engineering 
2) Nicole Rusek Senior at University of Wisconsin Madison  studying Energy Engineering 
3) Daniel Milewski  Junior at Illinois Institute of Technology  Mechanical and Aerospace Engineering 
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Our first post vacation meeting took place on September 21st. It was dedicated to Contemporary 
Architectural design of Military bases. Mr. Witold Kluza was our featured speaker . 
 

 
 
Abstract of Presentation 
U.S. Army base located in Hohenfels, Germany is one of the several European bases that provide military 
training for U.S. and allied troops.  U.S. Army Corps of Engineers (USACE) offices are located in Europe to help 
U.S Army and others to accomplish the mission.  The presentation will cover unique military projects built in 
the areas restricted to the public on the army base.  The USACE mission and type of projects will be 
presented in a brief summary.  The presentation will also indicate Polish presence in Hohenfels (known as 
LECHOW - work camp for WWII prisoners), by showing cemetery with the monuments of the Polish Army 
prisoners from the WWII. 
 
At our second post-vacation meeting on October 29th we chose to feature two speakers representing two 
divergent topics.  
 
Dr. Kubala, who is also a member of PAEA provided a presentation on mechanical engineering while Mr. 
Steven Behnken provided an overview of patent applications and protection of intellectual property. 

  

 

Witold Kluza - graduated from University of Illinois at Chicago in 
2003 with B.S and M.S in Civil Engineering with the emphasis on 
Structural Engineering.   

During 2002-2003 time frame worked for LORIG Construction 
and was involved in the construction of bridges throughout 
Chicagol and area.   

Mr. Kluza joined the US Army Corps of Engineers in 2003 and 
currently, he is a product/technical lead for three projects with 
the total construction cost estimated over $50 million.   

Between 2008-2010  Mr. Kluza worked for Europe District as a 
Contracting Officer's Representative in the field office in 
Hohenfels, Germany and managed 15 construction projects.  The 
projects varied from simple erosion control structures to 
construction of the airfield to support unmanned aircrafts. 
 

Dr. Zbigniew Kubala graduated from 
Politechnika Wroclawska in 1974 with M.S in 
Mechanical Engineering with the emphasis on 
Machine Tools and Manufacturing 
Technology.   
 
Continued working at Politechnika 
Wroclawska and in 1978 received PhD in 
Mechanical Engineering with emphasis on 
theoretical aspects of abrasive machining 
process.  
 
He continued teaching and research activities 
until 1985.    
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Between 1986 -1989 Dr. Kubala worked as Visiting Scholar at the University of Missouri conducting research 
on High Pressure Water Jet Technology sponsored by General Motors and US Department of Energy.   
nHe was appointed in 1989 as Research and Development Manager at Deublin Company being responsible 
for development of new products for various markets worldwide. He provided a number of innovative 
solutions of sealing problems at automotive, machine tool, paper, printing, plastic, rubber, corrugating, steel, 
semi conductor, petroleum and other industries.  He holds 7 US Patents. 
 
Abstract for Presentation  
 
Deublin Company was established in 1945 in Northbrook Illinois as small privately owned manufacturer of 
Rotary Unions that are used by various industries. Rotary Unions provide connection between stationary and 
rotating part of the machine and allow transfer of liquid or gas at high pressure and high revolution speeds.  
These seemingly simple products are used by large variety of industries on endless types of machines. 
Currently Deublin Co. is an undisputed leader in this market with facilities in 17 countries covers the entire 
World market. Thousands of different models have been developed. Company remains privately owned by 
the family of original founder.   
 
 

  
 
Abstract of Presenration  
 
This presentation will focus on the fundamentals of filing a patent application.  Specifically, Steve will be 
discussing the types of patent applications and the protection offered by each, the length of patent 
protection, and the costs associated with filing and prosecuting a patent application to issue.  Steve will also 
discuss some of the many pitfalls frequently encountered by inventors and the changes to the patent laws 
that are taking effect in March of 2013.  
 
Meeting on November 16th was dedicated to learning more about Self-Drilling Anchors with specific 
applications in Midwest Soil Conditions as presented by Mr. Erik Carrier 

Steven Behnken is patent attorney with BS 
Degree in Chemical Engineering from Purdue 
University obtained in 1998.  
 
He has five years of experience in patent 
prosecution and searching and more than five 
years of engineering experience in refineries and 
chemical plants.  
  
His academic qualifications include J.D. - DePaul 
University College of Law, 2006. 
 
Member of the BAR of the State of Illinois, 
Steven Behnken  is an author of many 
publications including ones on judicially imposed 
limitations on business method patents and 
transfer of interests in copyrights 
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Erik Carrier is a Chicago native and graduate of the University of Iowa in Iowa City.  He currently resides in the 
Lincoln Park neighborhood and works from his office in Tinley Park.  He has worked in the construction 
materials industry for 7-years in Sales and Business Development.   
 
Erik Carrier joined Midwest Diversified Technologies, a dedicated manufacturer representative to AB Chance 
and Atlas Copco, in the fall of 2011.  MDTI has led the Midwestern in micropile and tieback technologies over 
the past twenty years as one of the first dedicated AB Chance partners and distributors of Pulldown pier 
technology.  Along with onsite materials, MDTI provides engineering assistance and preliminary design from 
two St. Louis based, experienced Professional Engineers.   
  

  
 
Balance of the 2012 season was dedicated to three social events.  
 
Close to 100 PAEA members, their families and friends of the Association attended July 28th Picnic at Fourth 
Lake Resort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This is an annual event which features water sports, volley ball and soccer tournaments and is topped off 
with great food and variety of traditional Polish beverages. 

MDTI www.mdti.net features the patented A. B. Chance Helical Piering 
System™ and ATLAS Foundation Systems™.   
 
Power-installed screw anchors have been shown to be a dependable 
and cost-effective development in foundation technology.  
 
Chance Helical Piers and related hardware are available in a multitude 
of sizes to handle many job applications. 
 
ATLAS SYSTEMS, INC. has developed a lasting solution for residential 
and commercial buildings that have become distressed due to 
settlement and/or ground deformation and are in need of stabilization 
and restoration by underpinning through its patented and tested Atlas 
Resistance® Pier System. 

 
 
 

http://www.mdti.net/
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Chopin Theatre organized Polonia Night dedicated to Polish American Engineers Association & Polish 
American Chamber of Commerce. On Friday November 30th we met at Chopin Theatre to view a show titled 
“Pirates of Penzaence”. Over fifty members and spouses attended this dinner show combo. 
 

                         
 
 

                      
 
Our annual Christmas Party, held on Sunday December 9th featured live music and a visit from Santa Claus 
was held at Gala banquets and attracted close to 100 members and friends of PAEA. 
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Wiadomości z Illinois, USA (continued)  

MOST MODRZEJEWSKIEGO - NARODOWYM POMNIKIEM 
 
28-ego września 2012 roku odsłonięta została tablica mianująca most Huey P. Long w Nowym Orleanie 
Narodowym Historycznym pomnikiem. Odsłonięcie tablicy odbyło sie w obecności Andrew Herman, Prezesa 
Amerykanskiej Organizacji Inżynierów Budowlanych (ASCE) oraz przedstawicieli Wydziału Komunikacji Stanu 
Luizjana.  
 

 
 
Wyróżnienie to umieszcza dzieło naszego Rodaka w towarzystwie 250 podobnych budowli dookola świata. W 
serii tych znamienitych konstrukcji znajduje sie Wieża Eiffla w Paryżu, Kanal Panamski, Budynek Kongresu 
Amerykaoskiego w Waszyngtonie i inne.  Tekst tablicy glosi: “Budowla ta jest kombinacją mostu kolejowego i 
drogowego. Projektowany przez firme Modjeski, Masters i Chase, z zaleceniami fundamentowania doktora 
Karola Terzagiego. Był to pierwszy most poprzez rzeke Misissipi w Nowym Orleanie. Z dwutorową linią 
kolejową o dlugosci 22,995 stop był najdłuższym, wysoko położonym mostem kolejowym na świecie. 8,076 
stop długa czesc drogowa początkowo byla dwupasmowa oparta na wspornikach po obu stronach mostu.  
Zapis Historycznych Amerykanskich Dzieł Inżynieryjnych pisał o nim ze był Wielkim Inżynieryjnym 
Osiągnieciem wsród Mostow Kolejowych i Drogowych w tym kraju”.    
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Ten zabytek techniki mostowej w Nowym Orleanie jest dziełem Polskiego inżyniera.  
 
Pisano o tym moście, że jest cudem techniki o długiej, dumnej i kolorowej historii. Budowę tego mostu 
Modrzejewski ukooczył w 1935 roku. Obliczono, że w przeciagu 77 lat przez most przejechało ponad 100,000 
pociagów osobowych i okolo 30 milionów wagonów towarowych. Obecnie z mostu korzysta 43,000 
samochodów dziennie. Duży ruch pociagów kolejowych i pojazdów drogowych ma ogromny wpływ na rozwój 
ekonomiczny regionu Nowego Orleanu.  
 
Konstrukcja mostu jest bardzo pieczołowicie utrzymywana, przez specjalistów uznana jako wspaniały 
przyklad technicznego geniuszu Modrzejewskiego.  
 
Most nosi imię byłego gubernatora Luiziany, Huey P. Long, który podczas swojej kadencji rozpoczął program 
robót publicznych finansowany ze zwiekszonego opodatkowania płynów napędowych. Jego zamiarem była 
równiez budowa mostu w Nowym Orleanie poprzez rzeke Mississipi.   
 
Możemy byc dumni z tego wyróżnienia dzieła Modrzejewskiego ale z pewną rezerwą. Na płycie tej powinno 
byc przede wszystkim imię naszego Rodaka. W dniu otwarcia mostu 16-ego grudnia 1935 roku gazety 
Nowego Orleanu pisały w superlatywach o Modrzejewskim.   
 
Pisano o nim, ze był najsławniejszym konstruktorem mostów w historii Ameryki. Most nazwano cudem 
techniki , dziełem sztuki.  Najlepsi Amerykaoscy konstruktorzy mostów nie mogli sobie poradzid z problemem  
realizacji budowy mostu w delcie rzeki Mississipi.  
 
Ze wzgledu na głębokie złoża gruntów osadowych, mulastych, głębokiego koryta rzecznego, dużego nateżenia 
przepływu statków oceanicznych problem ten wydawało się nie do rozwiązania. Było wiele różnorodnych 
wariantów budowy mostu, rozważano nawet budową tunelu pod rzeką.  
 
Modrzejewski nie znalazł niestety należnego Jemu uznania. Można tutaj przypomnied kilka innych Jego 
osiagnięd. Gdy w 1907 roku doszło do tragicznej katastrofy przy budowie mostu w Quebec City, rząd 
Kanadyjski zdecydował sie na kontynuowanie tego projektu i wybrał trzech najlepszych konstruktorów z 
Anglii,z Francji i ze Stanów Zjednoczonych.  
 
Z całej plejady cenionych konstruktorów Amerykaoskich Kanadyjczycy zdecydowali się wybrad Polskiego 
emigranta, Rudolfa Modrzejewskiego. Modrzejewski doprowadził tą trudną budowę do kooca.  
 
Pierwszy rekordowy most wiszący naświecie w Filadelfii był również Jego dziełem.  
 
Gdy zdecydowano się budowad most w San Francisco, most o którym pisano, że był mostem Tysiąclecia 
wybrano wlaśnie Modrzejewskiego jako przewodniczacego Komisji Inżynieryjnej prowadzacej budową.   
Modrzejewski zmarł w czerwcu 1940 roku, po dzieo dziesiejszy funkcjonują Jego mosty i są powodem do 
naszej narodowej dumy, tworzą piekną kartę Polskiego Dziedzictwa w Ameryce.    
 
Opracował 
Dr. Jan S. Płachta                                     
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Wiadomości z Kanady 

In the second part of 2012 many events took place in our 8 branches, for information see 
http://www.polisheng.ca/br-contacts.html 
 
Central events included October 27, 2012 Wine and Cheese Party, issuing 2012 magazine New Link, 
December 1, 2012 General Meeting and several technical meeting with the most notable presented below. 
 
October 22, 2012, Security of Bridges and Tunnels by Professor Andrzej Nowak, University of Nebraska 
Bridges and tunnels constitute a very important component of the national transportation system, providing 
the support for more than 20% of the gross national product (GNP). Therefore, they require special 
protection measures to reduce the exposure to risk. Until recently, bridge and tunnel owners (government 
agencies) have focused on natural disasters such as earthquakes, collisions (vessels and vehicles), floods and 
major storms. It is now clear that bridges and tunnels are vulnerable to hazards like negligence and improper 
maintenance, intentional acts of vandalism, and terrorist attacks. 
 
Safeguarding against terrorism is a new and challenging task. Objective of the presentation is to present the 
current risk analysis procedures, results of computations for selected bridge structures, load models 
including extreme events and their combinations, as well as risk control methodology. Advanced computer 
simulation techniques allow for identification of the most vulnerable structural components and connections 
and verification of strengthening procedures. Special protective design approach can efficiently control risk 
of failure due to extreme events, including a terrorist attack. 
 

 November 29, 2012 Modelling self-organizing networks  
 

 
 
Understanding the principles driving the organization and behaviour of complex networks is crucial for a 
broad range of fields, including information and social sciences, economics, biology, and neuroscience. 
Dr. Pralat discussed some typical properties of self-organizing networks by considering a few examples from 
real-world as well as a few simple models, focusing on spatial models.  
 
Such models are useful for several reasons. They deepen our understanding of the generative mechanism 
driving the evolution of the network. They also provide insight into superficially unrelated properties 
observed in these structures. Two recent applications from industry followed. 
 

Dr. Pawel Pralat is an assistant professor at the Department 
of Mathematics, Ryerson University. Pawel received his PhD 
from Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, and did 
his post-doctoral fellowships at University of Waterloo and 
Dalhousie University. For more see 
http://www.math.ryerson.ca/~pralat/). 
Complex, self-organizing, real-world networks are all around 
us, ranging from the web graph consisting of web pages and 
the links between them, on-line social networks such as 
Facebook, to protein-protein interaction networks regulating 
cellular physiology. Such networks are large-scale, 
decentralized, and evolve dynamically over time. 

http://www.polisheng.ca/br-contacts.html
http://www.math.ryerson.ca/~pralat/
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Wiadomości z Wirtualnego Regionu  

Wirtualny Region 
Północno-Amerykaoskiej Rady Polsko-Amerykaoskich Inżynierów 

 
Jest to Region utworzony dla wszyskich kolegów inżynierów z Ameryki Polnocnej chcacych działac wirtualnie  
a szczegolnie dla tych, którzy nie mieszkają w takich regionach jak w stanach Nowy Jork, Kalifornia i Illinois, 
oraz w Kanadzie, gdzie działają Oddziały Rady. 
 

 Wirtualny Region jest zorganizowany w systemie google.com/site.  
 

 Ażeby byd jego członkiem trzeba utworzyd rachunek w google.com/site.  
 

 Następnie trzeba wejśd do Technopol2000 i zarejestrowad się ponownie.  
 

 Nowy wirtualny członek  będzie musiał zaczekad, aż site master (Andrzej Targowski albo Magdalena 
Pietrzak) zatwierdzi nowego członka. 

 
 
                                  Andrzej Targowski, Viceprezydent for Wirtual Region 
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Opinie (1)  
 

Różnice w kształceniu inżynierów w Polsce i w USA 
 
Nie ma jednej optymalnej formy kształcenia, która byłaby zalecana w każdym kraju. Zależy bowiem od 
modelu i sytuacji politycznej, gospodarczej oraz kultury społecznej, a także od czasu, w którym zachodzi.  
 

W USA INŻYNIER „ROŚNIE” NA PROJEKTACH 
 
Stany Zjednoczone przez pierwsze kilkadziesiąt lat były krajem rolniczym i słabo zaludnionym. W drugiej 
połowie XIX w. dotarła tam angielska Rewolucja Przemysłowa. Wynikiem tego był szybki rozwój kolei i 
przemysłu stalowego, który stworzył infrastrukturę Fali Przemysłowej (podobnie obecnie rozwój informatyki 
rozwija infrastrukturę, która jest podstawą Fali Informacyjnej).  

Wykorzystywano wówczas głównie inżynierów z Anglii i Niemiec. Inżynieria także wspierała rozwój kanałów 
irygacyjnych oraz rozwój miast. Potrzeby te doprowadziły do wykształcenia prawie 1 mln inżynierów w 
połowie XX w. 

W czasie II wojny światowej nastąpił przyśpieszony wzrost zapotrzebowania na inżynierów, bowiem USA 
musiały wyposażyd w broo i sprzęt wojskowy także W. Brytanię, Kanadę i ZSRR. W 1940 r. USA były prawie 
bezbronne, ale do 1945 r. wyprodukowały 2,7 mln karabinów maszynowych, 2,4 mln ciężkich ciężarówek, 
325 tys. samolotów i 7 tys. okrętów wojennych (w tym 22 lotniskowce i 56 krążowników).  

O skali projektu niech świadczy produkcja 65 tys. samolotów rocznie (1941-45), czyli 217 dziennie, 13 co 
godzinę, 2 na minutę (oczywiście nie w jednej fabryce). Tak szybkim wzrostem tempa produkcji i inżynierii nie 
tylko kierowały potrzeby wojny, ale także względy ekonomiczne, czyli chęd dorobienia się majątku. Do zadao 
produkcyjnych rwali się najbardziej przedsiębiorczy biznesmeni. Sami nie byli inżynierami, ale najpierw 
zatrudniali lidera, który był inżynierem, i motywował innych specjalistów. 

 Taka strategia miała miejsce w firmie Henry’ego Forda, który nie znał się na produkcji samolotów, ale 
wkrótce (z 2-letnim opóźnieniem, bowiem był zwolennikiem Hitlera i przeciwnikiem wojny) produkował ich 
dziesiątki tysięcy w nowej hali fabrycznej w Willow Run k.Detroit.  

Henry Kaiser, biznesmen, który zbudował Tamę Hoovera (jeden z 7 cudów amerykaoskiej techniki), w czasie 
wojny zajął się produkcją statków transportowych - na lidera zatrudnił inżyniera, który kierował budową 
tamy. Ich firma wyprodukowała kilka tysięcy statków transportowych typu Liberty (10 000 DTW), przy czym 
cykl produkcji takiego statku trwał najpierw 7 miesięcy, a po nabraniu doświadczenia - 5 dni! 

Po wystrzeleniu Sputnika przez ZSRR w 1957 r. Stany Zjednoczone przystąpiły do szybkiego rozwoju programu 
kosmicznego.  

Początkowo kierowali nim Niemcy z Wernherem von Braunem na czele, którzy w 1945 r. zostali przerzuceni z 
pobitych Niemiec do Ameryki (druga partia kilkuset niemieckich specjalistów od rakiet została przejęta przez 
ZSRR).  

Program Apollo stworzył miejsca pracy dla 400 tys. specjalistów, a jego wynikiem był rozwój wielu 
nowych technik i specjalności inżynierskich. 

Gdyby nie te i inne wielkie projekty, Stany Zjednoczone nigdy by nie były najbardziej 
uprzemysłowionym paostwem na świecie pod koniec XX w. 
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KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW W USA 
 
Większośd licencjackich 4-letnich programów inżynierskich w USA pierwsze 2 lata poświęca kształceniu w 
zakresie matematyki (rachunek całkowy i różniczkowy), ogólnej chemii, pisaniu technicznemu po angielsku, 
nowoczesnej fizyki, informatyki inżynierskiej (zwykle ograniczonej do programowania) i wprowadzenia do 
inżynierii w kilku zakresach, aby dad podstawy do wyboru specjalizacji w następnych 2 latach. Kursy z zakresu 
edukacji ogólnej (General Education - Gen Ed) społecznej i humanistycznej są konieczne, przy czym student 
może je sobie wybrad. Jeśli chodzi o wymagane przedmioty inżynierskie, to student zwykle musi wziąd je w 
zakresie kreślenia, inżynierii materiałowej, wytrzymałości materiałów (statyka i dynamika), elektrycznej 
inżynierii, termodynamiki, mechaniki cieczy i z zakresu niektórych systemów inżynierii przemysłowej. 

Pod koniec I roku student powinien zacząd myśled o wybraniu specjalizacji. Do najpopularniejszych zaliczają 
się inżynierie: cywilna, elektroniczna, mechaniczna, elektryczna, komputerowa, chemiczna, biologiczna, 
przemysłowa, przestrzeni kosmicznej, metalurgii, materiałowa, rolnicza itp. Po wybraniu specjalizacji student 
wybiera przedmioty, które kształcą w danej specjalizacji. Na zakooczenie wykonuje projekt inżynierski. 

Liczba kursów powinna odpowiadad wymaganej liczbie tzw. kredytów - zwykle 124-128. Ponieważ każdy kurs 
ma 1-4 kredyty (prace dyplomowe 6-7), student musi wziąd 41 przedmiotów po 3 kredyty każdy i jeden 
przedmiot 1-kredytowy lub 40 przedmiotów 3-kredytowych i 2 przedmioty 2-kredytowe. 

Po odebraniu dyplomu świeżo upieczony inżynier odbywa praktykę inżynierską, która może trwad do 4 lat. Po 
tym okresie inżynier może zdecydowad się na egzamin, aby otrzymad licencję „inżyniera zawodowego” 
(Professional Engineer), co uprawnia go do stawiania za swym nazwiskiem skrótu P.E. Niektórzy inżynierowie 
decydują się na studia magisterskie w swej specjalności albo uzupełniają swe wykształcenie studiując MBA, 
prawo, medycynę lub inną dziedzinę. Studia magisterskie trwają 2 lata i polegają na studiowaniu 
przedmiotów pogłębiających wiedzę w tradycyjnych przedmiotach lub dotyczących nowości 
technologicznych. Na koniec inżynier przedstawia pracę magisterską, która zwykle jest projektem i 
prototypem wraz z pogłębionym opisem rozwiązania porównującym go z innymi. W zależności od 
specjalizacji student musi wziąd 30-36 kredytów, w tym na pracę magisterską 7 kredytów. 

W USA są dwa typy doktoratów w inżynierii: PhD i Doctor of Engineering. Pierwszy jest nastawiony na 
rozwijanie kwalifikacji badawczych i akademickiej kultury, bowiem przygotowuje przyszłych naukowców i 
wykładowców. Dysertacja pierwszego rodzaju jest nastawiona na klasyczny problem badawczy, a drugiego - 
na praktyczne rozwiązanie inżynierskie. Pierwszy typ studiów doktoranckich wymaga zwykle 30 kredytów z 
zakresu metodyki badao i innych interdyscyplinarnych przedmiotów. Drugi typ doktoratu nie jest krótszy, ale 
wybór przedmiotów jest inny. 

 
ZMIANY W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW W USA W XXI W. 
 
W wyniku praktycznego zastosowania internetu w biznesie stało się możliwe przeniesienie produkcji z USA do 
Azji, głównie do Chin. Przeniesiono ok. 40 tys. fabryk. Efektem jest zmniejszenie zapotrzebowania na 
inżynierów w amerykaoskiej gospodarce. Wielu zostaje zwolnionych (po nauczeniu swoich prac Chioczyków) i 
proponuje się im przekwalifikowanie na… pielęgniarki. Cierpi na tym nabór studentów do wydziałów 
inżynierskich amerykaoskich uczelni. Następuje spadek liczby nie tylko studentów amerykaoskich, ale także 
liczby profesorów amerykaoskich. W niektórych uczelniach procent azjatyckich studentów sięga nawet i 80% i 
podobny jest procentowy udział wykładowców. 

W tej sytuacji następuje transformacja programów inżynierskich w programy engineering science. Trudno w 
tym kontekście przetłumaczyd termin science na polski, bowiem nie jest to nauka, a zaawansowana technika. 
Terminem science oznacza się tu dziedziny nauk ścisłych, jak chemia, fizyka i inne. W rezultacie maleje liczba 
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kształconych inżynierów na potrzeby infrastruktury, środowiska i tym podobnych dziedzin, a rośnie 
kształcenie w wąsko specjalizowanych i zaawansowanych dziedzinach techniki.  

Natomiast Chiny i Indie kształcą inżynierów w tradycyjnych infrastrukturowych dziedzinach i wygrywają 
międzynarodowe kontrakty na wielkie projekty. Dotychczas była to domena firm amerykaoskich. Ameryka 
Północna zaczyna zostawad w tyle w manipulowaniu materiałami budowlanymi w procesie budowy, w 
produkcji materiałów (man made), programowaniu software’u, produkcji wyrobów powszechnego użytku 
itd.  

Niestety, infrastruktura (drogi, linie kolejowe, porty itp.) nie tylko jest źle konserwowana, ale jest przede 
wszystkim obecnie źle projektowana. Przykładem jest zła odbudowa falochronów w Nowym Orleanie po 
kataklizmie Katriny w 2005 r., co było widoczne po ataku cyklonu Isaak w sierpniu 2012 r. Innym przykładem 
jest porażka projektu Big Dig w Bostonie, który polegał na przeprojektowaniu autostrad i tunelu w centrum 
miasta. Projekt miał kosztowad 2,8 mln USD (wg cen z 1982 r.) i miał byd skooczony w 1998 r. Skooczono go 9 
lat później, a koszt został przekroczony 10-krotnie. Takich przykładów jest bardzo dużo. Wynikają one z 
malejących kwalifikacji kształconych inżynierów. A w wyniku likwidowania przemysłu w USA nie ma dobrej 
bazy badawczo-rozwojowej i produkcyjnej (z wyjątkiem HP i Dell) w dziedzinie mikrokomputerów, które 
penetrują niemal każdy aspekt życia tego supermocarstwa. 

Amerykanie liczą na to, że gdy w Chinach wzrosną koszty robocizny, produkcja wróci do USA. Firmy chcą 
zatrudniad doświadczonych inżynierów, ale ich nie ma, bo się przekwalifikowali i odeszli od zawodu. Dlatego 
dopominają się o większe limity na wizy pracownicze dla zagranicznych doświadczonych inżynierów. 
Szczególnie ma to miejsce w informatyce. Firmy szukają doświadczonych informatyków, a nie absolwentów. 
Ci natomiast nie mają gdzie rozwijad swych kwalifikacji i odchodzą od zawodu, a ich miejsce zajmują 
„doświadczeni” obcokrajowcy.  

W tej sytuacji rozwój inżynierii w USA przypomina komponowanie muzyki na orkiestrę, której nie ma. Jak 
dotąd kraj idzie rozpędem, bo jest wielki, ale jak długo? Politycy propagują - jako remedium - większą 
innowacyjnośd. Nie wiedzą jednak, że USA i tak jest na pierwszym miejscu według indeksu innowacyjności, a 
ponadto wprowadzenie innowacji do gospodarki i usług prowadzi zwykle do ich automatyzacji, co tylko 
zwiększa bezrobocie i kryzys gospodarczy. 

 
POLSCY INŻYNIEROWIE „ROŚLI” NA PROJEKTACH ŚWIATOWYCH, II RP I PRL 
 
Rewolucja Przemysłowa ominęła Polskę w XIX w., ale nie polskich inżynierów. Ponieważ nie było polskiego 
paostwa, a zaborcy nie spieszyli się z modernizacją swej kolonii, polscy inżynierowie rozjechali się po świecie. 
Około 400 polskich absolwentów Instytutu Transportu w Petersburgu budowało koleje w Ameryce 
Południowej, Kanadzie, Chinach oraz w Europie Zachodniej i Południowej (w Grecji polski inżynier kolejnictwa 
poprzez swe małżeostwo z Greczynką „założył” dynastię 3 premierów Grecji - Papandreou). Jeden z polskich 
absolwentów IT w Petersburgu (St. Kierbedź) został nawet ministrem transportu Rosji i rozbudowywał 
infrastrukturę tego olbrzymiego kraju. Inni inżynierowie budowali najnowocześniejsze wówczas w świecie 
mosty wiszące w Ameryce. 

Po 1918 r. do ojczyzny wróciło 300 wybitnych inżynierów i profesorów, dwóch z nich zostało nawet 
prezydentami Polski. Rozwój COP oraz Gdyni dał ówczesnym polskim inżynierom pole do rozwoju, a 
politechnikom zadanie ich kształcenia. Władze i liderzy techniki z zadania się wywiązali - Polska miała kilka 
wyrobów na światowym poziomie (lokomotywy, samoloty „Łoś” czy pistolety „Vis”). Świetny był przemysł 
włókienniczy - Łódź zwano polskim Manchesterem. Polscy inżynierowie byli dobrze, a może nawet świetnie 
wykształceni, profesura była bowiem wykształcona w Niemczech, Szwajcarii, W. Brytanii, czyli w krajach o 
najlepszej wówczas technice w świecie. 
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Po II wojnie światowej polska infrastruktura została zniszczona w 40%. Jej odbudowa i rozwój polegał na 
wprowadzeniu Rewolucji Przemysłowej, którą, niestety, kierowała Rewolucja Społeczna. Zapotrzebowanie na 
inżynierów było olbrzymie. Politechniki były rozwijane przez wysokiej klasy profesurę przedwojenną. 
Ponieważ byliśmy za Żelazną Kurtyną, znaleźliśmy się o 1-2 generacje techniki w tyle za Zachodem. Jednak 
talent polskich inżynierów sprawił, że w PRL produkcja statków rybackich była na drugim miejscu w świecie, 
obrabiarki sterowane numerycznie (inż. Majewski z Pruszkowa) stały się mocnym produktem eksportowym, 
podobnie jak wagony kolejowe z PaFaWagu były na dobrym poziomie światowym. Nawet maleokie polskie 
komputery ODRA były eksportowane. Potrafiliśmy z sukcesem eksportowad budowę cukrowni pod klucz. 

Polityka preferowania produkcji środków produkcji pozostawiła w tyle polską inżynierię wyrobów 
codziennego użytku. W tyle także była architektura i budownictwo, które oparte na wielkiej płycie i nie 
mające dostępu do materiałów wykooczeniowych dobrej klasy, zubożyło tego typu inżynierię. Architekci za to 
wyżywali się w budowie supernowoczesnych brył kościołów, bo komisje zastępował proboszcz. Natomiast 
energetyka dorobiła się świetnych turbin polskiej produkcji, krajowego informatycznego systemu dystrybucji 
mocy i nawet jego eksportu do Austrii.  

Kształcenie inżynierów w PRL było na dobrym poziomie, aczkolwiek studenta starano się nauczyd „za dużo.” 
Programy kształcenia były zwykle przeładowane, czego na Zachodzie się unika, bowiem student traci wtedy 
dystans do techniki i staje się „robotem”, a nie twórcą. 

 
POLSCY INŻYNIEROWIE BANKRUTUJĄ NA PROJEKTACH W III RP? 
 
Rozpatrywanie kształcenia inżynierów w III RP trzeba prowadzid w kontekście sytuacji politycznej. 
Transformacja Polski z pseudokomunizmu w kapitalizm polegała (i polega) na słusznej prywatyzacji polskiego 
przemysłu. Szkoda tylko, że jakby za wszelką cenę. Nieraz za cenę terenu, na którym stoi fabryka. Dzisiaj 
główny przemysł polski jest w rękach firm międzynarodowych. Mały - w rękach Polaków. Firmy 
międzynarodowe, niektóre globalne, dobrze dbają o swych inżynierów i zapewniają im dokształcanie na 
światowym poziomie. Mniejsze szanse na doskonalenia swych inżynierów do poziomu firm zagranicznych 
mają firmy polskie. 

Zachodzi pytanie: jakie wykształcenie powinien mied inżynier, którego zatrudnią firmy zagraniczne, a jakie - 
nie mający takich aspiracji? Z punktu widzenia kosztów wykształcenie można zróżnicowad, ale z punktu 
widzenia etycznego - NIE. Każdy absolwent polskich politechnik powinien mied wykształcenie, jakie go 
kwalifikuje do zatrudnienia w każdej firmie i do każdego zadania inżynierskiego. Nigdy nie wiadomo, co może 
spotkad inżyniera w ciągu jego ponad 40-letniej kariery zawodowej. 

Jakie wzorce kształcenia inżynierskiego powinny byd brane pod uwagę w III RP? Wzorce amerykaoskie z lat 
80. XX w. byłyby najlepsze, chod obecne – z przedstawionych już powodów - nie są wiarygodne. Wzorce 
angielskie i szwedzkie są podobne do amerykaoskich. W zasadzie tylko Francja i Włochy bronią się przed 
inwazją produkcji z Azji. Najbardziej broni się Brazylia, która swego czasu zabraniała importu komputerów i 
sama je wytwarzała. Ciągle na dobrym, a nawet bardzo dobrym, samodzielnym poziomie jest technika w 
Niemczech i Holandii, w których skala własnej produkcji jest wciąż wysoka. Zatem i wykształcenie inżynierów 
wciąż mają na wysokim poziomie. Wielki sukces Korei Południowej, która w ciągu ostatnich lat z zacofanego 
paostwa rozwinęła się w światową potęgę technologiczno-gospodarczą, m.in. polega na świetnym kształceniu 
inżynierów. 

Ale modelu kształcenia polskich inżynierów nie można oderwad od praktyki polskiej gospodarki. W 1956 r. 
prezydent D. Eisenhower rozpoczął w USA program budowy autostrad, który doprowadził do szybkiego 
skomunikowania Amerykanów, rozwoju motoryzacji i rozwoju przemysłu budowy dróg. To był wielki sukces 
programu, o którym do dzisiaj się wspomina. W Polsce „Euro 2012” miało doprowadzid do szybkiego rozwoju 
autostrad i co za tym idzie do rozwoju biznesu i przemysłu budowy dróg, a skooczyło się jego bankructwem! 
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Inny przykład: polska e-administracja znajduje się w Europie tylko przed Bułgarią i Rumunią, a więc na 
szarym, bardzo wstydliwym koocu. W 2008 r. opracowałem dośd szczegółowy program rozwoju polskiej e-
administracji (poprzez jedną z amerykaoskich firm doradczych), ale zleceniodawca (MSW) polecił usunąd z 
planu wszelkie projekty i terminy. Wielkie środki z UE na ten cel zostały zaprzepaszczone. Winni 
inżynierowie? Chyba winna jest kultura polityczna, która doprowadziła do tego, że w ministerstwach nikt nie 
chce za nic odpowiadad. W tej sytuacji nic nie poradzi nawet najlepiej wykształcony inżynier. 
 
RÓŻNICA W KSZTAŁCENIU POLSKICH I AMERYKAOSKICH INŻYNIERÓW  
 
Do rozważao przyjąłem model amerykaoski z lat 1980, kiedy zacząłem wykładad w Engineering College of 
Western Michigan University. Był to jeszcze bardzo dobry model, a Stany Zjednoczone były jeszcze potęgą 
przemysłową. 

Kształcenie inżynierów można porównad do kształcenia lekarzy, zresztą nie bez kozery, bowiem są to dwie 
największe grupy zawodowe w krajach cywilizacji zachodniej. Otóż polski lekarz-absolwent ma dobrą wiedzę 
medyczną (np. wie, kto dostał Nagrodę Nobla w medycynie w 1987 r.), ale nie wie, co robid z pacjentem w 
gabinecie. Amerykaoski lekarz-absolwent nie ma encyklopedycznej wiedzy medycznej, za to umie wyleczyd 
pacjenta. 

 
Porównanie kształcenia inżynierów w Polsce (2012) i w USA (lata 80. XX w.) 

 

Z porównania podanego w tabeli wynika wiele niekorzystnych sytuacji występujących w kształceniu polskich 
inżynierów:  
- przede wszystkim jest zły klimat polityczny, wprowadza on polskich inżynierów w trwały pesymizm, który 
udziela się administracji uczelni, wykładowcom, studentom i biznesmenom oraz konsumentom polskiej 
techniki; 
- motywacja do rozwoju polskiej techniki nie pochodzi z biznesu, bowiem niewielu może przełamad bariery 
hamujące przedsiębiorczośd w Polsce; 
- koncepcja techniki jest pochodną poprzednich czynników i niejako polega na tworzeniu techniki dla 
techniki, co jeszcze wynika z tradycji PRL-u; 
- unowocześnienie laboratoriów jest możliwe i w pewnym stopniu ma to miejsce w wielu uczelniach, w 
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zależności od ich gospodarności; 
- kontakty z przemysłem są silnie popierane, bardziej przez uczelnie, a mniej przez sam przemysł; 
- biblioteki powinny byd mocno rozwijane, ale nie ma środków i - zwłaszcza wśród zainteresowanych - woli.  

W USA jednym z ważniejszych kryteriów oceny poziomu uczelni jest liczba wolumenów w bibliotece, np. w 
mojej uczelni są 3 mln drukowanych wolumenów, biblioteka MIT ma 5 mln, a Harvarda - 12 mln. Dla 
porównania biblioteka Kongresu ma ich 120 mln. W wielu amerykaoskich uczelniach do wolumenu 
drukowanych publikacji dochodzi dostęp do kilkuset komercyjnych e-Baz Danych z publikacjami;  bardzo 
poważny i trudny do szybkiego usunięcia jest problem poziomu wykładowców. Dwie polskie uczelnie, 
uważane za najlepsze (UW i UJ) znajdują się w 3. setce najlepszych uczelni w świecie, co jest wynikiem 
kompromitującym. Wynika to z tego, że w większości dyscyplin nie ma w Polsce pism naukowych, gdzie 
obowiązuje „ślepe opiniowanie” nadesłanych prac. Wprawdzie przyjęto w Polsce system punktowania 
dorobku wg publikacji w zagranicznych pismach (tzw. filadelfijskich), ale czy to ma sens? Polski podatnik płaci 
za to, że polski naukowiec wspiera rozwój nauki i techniki za granicą. Ponieważ pism filadelfijskich prawie nie 
ma w bibliotekach polskich uczelni, polski użytkownik nauki i techniki nie jest w stanie zapoznad się z 
dorobkiem nauki, na której rozwój łoży. W tak ważnej i wielkiej dyscyplinie jak informatyka, nie ma polskiego 
pisma zawodowego ani naukowego, są pisma komercyjne z ogłoszeniami. 

 
ZASADY KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW POLSKICH W XXI W. 
 
Na postawie mojej skromnej praktyki wykładania inżynierii informatycznej w Polsce, Meksyku, USA, Korei Płd. 
i Singapurze pozwolę sobie zaproponowad następujące zasady kształcenia polskich inżynierów: 
 
Zasada wykształcenia dobrego inżyniera: uczelnie uczą samodzielnej, mocnej konceptualizacji inżynierskiego 
rozwiązania w kontekście etycznym i zrównoważonego rozwoju cywilizacji światowej. 
 
Zasada wykształcenia skuteczności myśli inżyniera: uczelnie kształcą, jak inżynier ma skutecznie posługiwad 
się analizą i syntezą w małym i dużym obrazie, by dojśd do efektywnego i zrównoważonego rozwiązania.  
 
Zasada wykształcenia najważniejszych cech inżyniera: uczelnie rozwijają u studentów inteligencję, czyli 
zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, mądrośd do ich oceny, a także 
pragnienia doskonalenia techniki, przede wszystkim rozwijając ciekawośd i talent studentów.  
 
Zasada wykształcenia odpowiedzialności inżynierskiej: uczelnie uczą i motywują do uzyskania sukcesu, 
wynikającego z ambitnej koncepcji inżynierskiej, ale odpowiedzialnej w kontekście jej zastosowania w 
społeczeostwie w myśl zasady, że inżynieria wspiera człowieka, ale go nie zastępuje, tam gdzie nie powinna 
albo nie musi.  
 
Zasada wykształcenia uniwersalności inżyniera: uczelnie uczą, jak polski inżynier ma sprawnie funkcjonowad 
w globalizującym się świecie, widząc w tym procesie zalety i wady oraz wymagania i wyzwania. 
 
Byd może byłoby dobrze, gdyby polskie politechniki przetestowały swoje programy kształcenia inżynierów, 
czy funkcjonują one zgodne z tymi zasadami. 

 
                                     Andrzej Targowski 
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Opinie (2) 
  

Sympozjum Naukowo-Technologiczne Polska – Dolina Krzemowa, Kalifornia 
 
Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium, odbyło się w dniach 15-17 listopada 2012 roku na 
Stanford University. Sympozjum zostało zorganizowane przez US-Polish Trade Council (USPTC) przy udziale 
Polish-American Engineers Club of Silicon Valley oraz Council of Polish Engineers in North America i dotyczyło 
zagadnieo nauki, technologii oraz finansowania innowacyjnych przedsięwzięd w kontekście istotnym dla 
rozwoju gospodarczego Polski. 
 
Stanford University można nazwad Akademią Biznesu. Istnieje tam z najstarszych techno-parków: Stanford 
Reaserch Park założony w 1951 roku w Palto Alto w Kalifornii, w sercu Doliny Krzemowej. Absolwenci 
kalifornijskiego Uniwersytetu Stanforda stworzyli razem niemal 40 tys. firm, które zebrane w całośd 
utworzyłyby dziesiątą gospodarkę świata. Łączne obroty tych firm sięgają ok. 3 bilionów dolarów, a przez 
ostatnich osiemdziesiąt lat powstało ponad 5 milionów miejsc pracy! 
 
Podczas Sympozjum przedstawiciele polskich firm zapoznali się z doświadczeniami wiodących światowych 
ośrodków innowacji oraz możliwościami pozyskania wsparcia finansowego z funduszy typu venture capital. 
W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele takich korporacji, jak: Intel, Applied Materials, Chevron czy 
Fairchild Semiconductors. Podczas kilkudniowych obrad dało się także zauważyd udział inżynierów polskiego 
pochodzenia pracujących w USA przy tworzeniu najnowszych technologii. Dyskutowano o zagadnieniach 
mających strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej i światowej gospodarki, wśród nich: 
Inteligentne sieci elektroenergetyczne – czy Polska będzie konsumentem, czy partnerem? 
Samochód elektryczny – co Polska może wnieśd do tego przełomu technologicznego? 
Gaz łupkowy – jakie technologie powinna Polska rozwijad? 
Czujniki, MEMS – wielomiliardowy, dynamicznie rozwijający się przemysł; co Polska na to? 
Rewolucyjne materiały - grafen i półprzewodniki to pole wielkich osiągnięd naukowych Polski, a jak wygląda 
plan komercjalizacji? 
Finansowanie badao i przedsięwzięd innowacyjnych – fundusze rządowe, pozarządowe i prywatne, 
zapomoga naukowa czy droga do prężnej gospodarki? 
 
Program obejmował również prezentacje polskich regionów oraz województw pragnących zainteresowad 
amerykaoskich inwestorów. Jeden z paneli był poświęcony uczestnikom programu TOP 500, w ramach 
którego pracownicy polskich jednostek naukowych, odbywający staże na zagranicznych uczelniach, dzielili się 
spostrzeżeniami oraz planami poprawy efektywności działao związanych z transferem technologii, z 
wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas programu. Najciekawsze wystąpienia dotyczyły 
innowacji i prognozy na przyszłośd. Profesor Andrzej Pawlak, autor ponad 100 patentów i naukowiec w dziale 
R&D General Motors, pokazał miejsce naszego kraju w rozwoju technologii opartych na grafenie, o którym 
mówi się, że jest polską specjalnością.  Okazuje się, że Polacy wnieśli w tej dziedzinie niespełna 3% 
światowego dorobku. Wyraził też obawy, że może się powtórzyd scenariusz niebieskiego lasera… 
Duże wrażenie na słuchaczach zrobiły dwie prezentacje dr. Janusza Bryzka, pracującego w Dolinie Krzemowej 
absolwenta Politechniki Warszawskiej i Stanford University. Przedstawił on perspektywy dynamicznie 
rozwijającego się przemysłu czujników MEMS czyli zintegrowanych układów elektro-mechanicznych. W 
oparciu o prezentacje dr. Janusza Bryzka można powiedzied, że wkraczamy w kolejną fazę rewolucji 
technologicznej opartej na fuzji komputerów, komunikacji i sterowania, która zastąpi ludzi w pracy twórczej i 
stanie się wiodącą dziedziną nowoczesnych technologii. 
 

http://www.biztok.pl/Szukaj/Stanford
http://www.biztok.pl/Szukaj/Akademia+Biznesu
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Głównym mówcą podczas otwarcia Sympozjum był kandydat do nagrody Nobla w 2010 r. zgłoszony przez 
Business Initiative Directions  z 54 krajów świata i jeden z prekursorów pozyskiwania energii geotermicznej 
prof. Bogdan Żakiewicz. Prof. Bohdan Zakiewicz zdobył miedzy innymi dziewięd najwyższych światowych 
nagród - Diamentowych Oskarów za Kulturę Biznesu i Technologii oraz tytuł Międzynarodowego lidera 
Technologii Światowych nadany przez Kongresy Kultury Biznesu BID-UNESCO. Uruchomił na całym świecie 
ponad 60 unikalnych technologicznie projektów związanych z górnictwem i energią. Jest właścicielem 348 
patentów. Za najważniejsze należy uznad jego opracowania dotyczące odnawialnej i czystej energii.Jego 
wielomiliardowe, projekty zrealizowane na całym świecie pozwalają z optymizmem patrzed w przyszłościowe 
metody pozyskiwania energii z głębi Ziemi. Profesor Żakiewicz urodził się w Grodnie i przed II Wojną 
Światową służył w wojsku w Białymstoku. 
 
Kolejnym prelegentem, który zapadł w pamięci był Scott Hubbard, profesor na Uniwersytecie Stanforda w 
departamencie Aeronautyki i Astronautyki. W dynamicznej i pełnej zaskakujących zdjęd i krótkich filmików 
prezentacji, przedstawił program wyprawy na Marsa. Profesor Scott prowadzący w NASA program, którego 
celem jest lądowanie człowieka na Marsie, dzielił się uwagami dotyczącymi kosmosu oraz szczegółami z 
dotychczasowych osiągnięd amerykaoskiej astronautyki. 
Główny organizator Sympozjum prof. Piotr Moncarz, wielokrotnie zachęcał przybyłych z Polski gości do 
większej integracji Polsko-Amerykaoskiej i wykorzystania wiedzy rodaków pracujących poza Polską do 
budowy nowoczesnej gospodarki. 

 
Po Sympozjum odbyło się zebranie Rady Inżynierów Polskich Ameryki Północnej. Jednym z punktów 
spotkania było zwiedzaniem nowoczesnego laboratorium i zakładu produkującego aparaturę do testowania 
silikonowych płyt z wykonanymi już układami scalonymi. Z prezentacjami wystąpili: Olgierd Dziekooski – 
minister w kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Anderski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Rajmund 
Bacewicz – Prorektor Politechniki Warszawskiej. Osiągnięcia Politechniki Białostockiej zaprezentował autor 
tego artykułu. Na posiedzeniu Rady obecni też byli absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku inż. 
Tony Zukowski pracujący w Dolinie Krzemowej i autor tego artykułu. Dyskusja podczas obrad RADY była w 
pewnym sensie kontynuacją odbytego w poprzednich dniach Sympozjum. Rozwinięto w swobodnej wymianie 
poglądów te wątki, które nie dają zadawalających odpowiedzi w oficjalnych relacjach polsko-polonijnych w 
obszarach współpracy techniczno-technologicznej. Należy sądzid, że skrzętnie notowane wypowiedzi przez 
uczestników spotkania z Polski znajdą oddźwięk w przyszłych kontaktach, oraz będą kontynuowane podczas II 
Światowego Zjazdu Polskich Inżynierów w Warszawie w dniach 26-28 czerwca 2013. 
 
Podsumowując Sympozjum należy podziękowad naszym kolegom z RADY: prof. Piotrowi Moncarzowi, inż. 
Markowi Żywno, inż. Leszkowi Szalkowi oraz innym członkom US-Polish Trade Council i Polish-American 
Engineers Club of Silicon Valley za olbrzymi wkład pracy w przygotowanie i obsługę tego spotkania.  
Należy podkreślid wysoki poziom przedstawianych prezentacji i dyskusji panelowych. Trzeba jednak 
powiedzied, że niektóre z poruszanych zagadnieo nie udzieliły odpowiedzi na pytania o udział Polski w tych 
przedsięwzięciach. Chociaż w kraju wiele mówi się o innowacyjności, to tylko uzyskiwane patenty za 
wynalazki świadczą o naszej pozycji w świecie techniki i technologii. 
 
Niezbędna jest ścisła współpraca polskich uczelni i instytutów badawczych z przemysłem. Żaden, nawet 
najmniejszy projekt wykonywany przez studentów nie powinien zalegad w uczelnianych szafach. Należy 
wyzwolid twórczy entuzjazm, a mogą w tym pomóc polscy inżynierowe mieszkający i pracujący w krajach 
zaawansowanych technologicznie. Tylko czy Polacy w kraju tego chcą ? 
 

Janusz Zastocki        
Pełnomocnik Rektora Politechniki Białostockiej ds. Kontaktów Międzynarodowych 
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Opinie (3) 
  

1133  kkoonnffeerreennccjjii  ww  lliissttooppaaddzziiee  ii  ww  ggrruuddnniiuu  22001122  ww  PPoollssccee  
 
W czasie ostatniego pobytu w Polsce wytypowałłem do zgrubnej oceny 19 różnych konferencji z których w 
jednej uczestniczyłłem (#7, referat „Strukturalne uporządkowanie projektów, programów i procesów”) a w 
pozostałłych byłłem mniej lub wiecej wyrywkowo jako dziennikarz. Poniżej opisuję swoje spostrzeżenia 
podając też ogólne oceny w skali od F (niedostateczna), C (dostateczna), B (dobra) do A (najwyższa ocena).   
 

1. 14-15 listopada IX Dni Oszczędzania Energii 9.DOE, Wroclaw, ocena B- 
Tematem tej konferencji byłła efektywnośd energetyczna w budownictwie i w przemyśle. Ciekawe 
prezentacje, w dużej mierze akademickie, w których dominowaly opinie konieczności dostosowania 
sie do wymagao ograniczenia emisji EU (z kontrowersjami w ocenie ich wielkości). Najżywsza 
prezentacja dotyczyłła znanych i nadal czekających na odkrycie ogromnych zasobów energii 
(geotermia, wegiel, łłupki). Na konferencji zabrakło “energii pasywnej”, stad B-, patrz konferencja #6. 

 
2. 16-18 listopada II Ogólnopolska Konferencję Doktorantów w KUL, Lublin, ocena A 

Z wielka ciekawoscią słłuchałłem szerokiego zakresu świetnych referatów kilku profesorów i rzeszy 
młłodych doktorantów przedstawiających postepy pracy w kompletowaniu swoich przewodów 
doktorskich z filozofii, teologii, nauk społecznych i humanistycznych.  

 
3. 19 listopada Media Rownych Szans, Warszawa, ocena A 

Profesjonalnie przedstawione „wszystko o politycznej poprawnosci słłowa”, doskonałły material dla 
zarówno proponentów jak i krytyków tej idei narzucanej w 19 obowiazujacych ustawach (tu aż się 
prosi „strukturalne uporządkowanie” czyli jeden dokument). Dowiedziałłem się, że dyskryminacja 
może byd nie tylko bezposrednia i negatywna ale tez pośrednia (gdy neutralne prawo powoduje 
negatywne efekty dla jakiejs grupy) a nawet pozytywna, dla wyrównania szans!  

 

4. 20 listopada Dyrektywa IED Warszawa, ocena B 
Dobra konferencja dotyczaca Dyrektywy IED (Industrial Emissions Directive) w kontekście energetyki, 

 systemu pozwoleo, handlu uprawnieniem do emisji, monitorowania i wymiany doświadczeo, z 
 uwzględnieniem najnowszych zmian. 

 
5. 21 listopada Forum Gaz Ziemny, Warszawa, ocena F 

Dostępna tylko dla wcześniej zaakceptowanych nominalna konferencja bez konkluzji. Zaproszonego 
przez posla do Sejmu autora nie dopuszczono bo niby “nie ma miejsc wolnych” co zmienilo sie gdy 
uczestnicy zaczeli przedwczesnie wychodzid na “wstęp tylko dla zatwierdzonych uczestników”. 
Interwiewowani uczestnicy zgodnie stwierdzali, że “to strata czasu, nic nowego”  

 
6. 27-28 listopada Targi Modernizacji Budynków, Krakow, ocena B+ 

Świetna konferencja z dużym uczestnictwem publicznosci skoncentrowana na sukcesach zastosowao 
w budownictwie rozwiązao tzw. energii pasywnej, które są juz obowiazkowe w budownictwie 
publicznym w wielu miastach w Niemczech i w Austrii, a niedłługo bedą obowiazkowe w EU. 
Doskonałe prezentacje zastosowao m.innymi w Polsce. Masowe zastosowanie technologii 
budownictwa pasywnego może dad ogromne oszczędności energetyczne przy niewielkim wzroście 
kosztów budowy lub modernizacji.  
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7. 29-30 listopada V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prorozwojowa Aktywnośd Organizacji 
Publicznych i Obywatelskich, Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, ocena A+ 
Nieduża konferencja najwyższej klasy. Uczestnictwo głłównie polskich uczelni z dominacja UJ, z 
cudzoziemców Litwa, Wegry, Kanada. Rozmaitośd tematów, wiele praktycznych rozwiązao, świetny, 
inspirujacy udzial kadry profesorskiej. Uderzyłł mnie pragmatyzm m.innymi postulat konieczności 
wyraznego odróżniania rzeczywistości werbalnej od rzeczywistości realnej.  
Konferencja byla przykłładem godnym naśladowania: w przeciwienstwie do wielu innych włłaściwa dla 
sytuacji w kraju skromnośd przy zachowaniu pełłnej kompetencji i funkcjonalności.   

 
8. 3 grudnia Forum Technologiczne Sektor 3.0 Technologia w organizacjach pozarządowych Urzad 

Marszałłkowski, Rzeszow, ocena B+ 
Profesjonalnie prowadzone “wszystko o cyfryzacji” z konkretnymi kontaktami do informacji i pomocy. 
Największe wrażenie zrobila Monika Czaplicka przedstawiajac na luzie niezbedne dzis w komunikacji 
nie tylko społłecznej „social media”. Byl to praktyczny, super-fachowy przewodnik w “Pokaż sie 
modnie czyli krotki poradnik social media!”. W całłości świetne zdarzenie edukacyjne dla wszystkich.  

 
9. 5-6 grudnia IV Konferencja Młłodych Naukowców z cyklu Wyzwania Nowych Mediów “Wirtualne 

Targowisko – O reklamie, marketingu i promowaniu sie w Internecie”, Uniwersytet Stefana 
Wyszynskiego, Warszawa, ocena B 
Sesje: Komunikacja w sieci, Reklama w sieci, Ikonosfera internetu, Polityka w sieci, Człłowiek, 
marketing i sied, Religia w sieci, Zdrowie w sieci, Miasta i społłeczności w internecie, Nauka i kultura w 
sieci, Blogosfera i marketing, Psychologia i etyka w sieci, Specjaliści i pracodawcy w sieci, Pytania i 
wyzwania internetu, Studium przypadku w internecie. Doskonałły przegląd zagadnienia; referaty 
głłównie przez młłodych magistrow i  paru doktorów, poziom zróżnicowany, ogólnie dobry. 

 
10. 10 grudnia Business Intelligence GigaCon 2012, Warszawa, ocena B- 

Prezentacja szeregu rozmaitych rozwiazao dotyczących zarządzania wydajnoscią przedsiebiorstwa i 
technologii wspomagających podejmowanie strategicznych i taktycznych decyzji w firmie. Głłównie  w 
wykonaniu kilku dostawców rozwiazao IT na rynku w Polsce. Konferencja dobrze zorganizowana i 
ciekawa, poziom zróżnicowany.  

 
11. 11-12 grudnia Umowy oparte o WK FIDIC w projektach infrastruktury, Warszawa, ocena C- 

Drogi (zl 3,000) klasyk interpretacji beznadziejnie zapóznionego polskiego prawa kontraktowego aby 
spelniał wymogi miedzynarodowe ustalone przez ostatnie sto lat. Dostęp tylko dla płacących. 

 
12. 12 grudnia IV Edycja Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeostwo energetyczne, Warszawa, ocena B 

Dobra konferencja pokrywajaca zalety i ryzyka postepujacej liberalizacji rynku gazu. 
 

13. 12-13 grudnia Innowacyjnośd w zarządzaniu produkcją, logistyką i jakością. Nauka i praktyka. 
Wyzsza Szkoła Manadżerska w Warszawie, ocena B 
Dobry przegląd zagadnieo zarządzania produkcją , logistyką i jakością w perspektywie teorii i praktyki. 
Doskonała organizacja. 

 
Podsumowując, ogólna ocena powyższych konferencji to B czyli dobra. Co do wyboru konferencji to 
trudno byłło wybierad bo w tym czasie odbywało się w Polsce wiele innych ciekawych konferencji w 
najbardziej interesujących mnie dziedzinach energii, komunikacji i zarządzania.  

 Jan Jekiełek 


