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IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich  

i XXVI Kongres Techników Polskich 

W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski w dn. 

13–15 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyły się IV Światowy Zjazd Inży-

nierów Polskich oraz XXVI Kongres Techników Polskich, pod Patro-

natem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

oraz pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza 

Morawieckiego. Wydarzenie to wpisało się również w harmonogram 

centralnych obchodów stulecia Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w 

Krakowie. Tam właśnie, jak również w pomieszczeniach Politechniki 

Krakowskiej i Krakowskiego Domu Technika NOT, odbywały się obrady 

konferencyjne. 

W zjeździe wzięło udział ok. 300 osób, w tym polonijni inżynierowie z 

USA, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Australii, Kana-

dy, Szwajcarii, Grecji oraz liczna grupa przedstawicieli polskiego środo-

wiska inżynierów z uczelni technicznych, instytutów badawczych i firm 

innowacyjnych. 

Hasłem przewodnim zjazdu był „Inżynier Przyszłości”. W ramach 

konferencji odbyło się kilka sesji plenarnych: „Inżynierowie przyszłości 

w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, „Inżynierowie polscy w dziele 

Fot. 1. Prof. dr Wojciech Stankiewicz (drugi z prawej) w dyskusji panelowej podczas obrad 
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Niepodległości”, jak również tematyczne konferencje naukowo-tech-

niczne: „Inżynier a środowisko”, „Inżynier – propozycja młodych”, „In-

żynier a medycyna”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inży-

nier w IT”, „Inżynier a infrastruktura”.  

 Po sesji zamykającej, podczas której moderatorzy przedstawili wnio-

ski z dyskusji panelowych i tematycznych, przyjęte zostały Uchwała i 

Przesłanie IV Zjazdu oraz XXVI Kongresu, odbyła się Gala „Polacy Ra-

zem”. Na Gali została wyróżniona grupa inżynierów Medalem im. Piotra 

S. Drzewieckiego oraz Odznakami Honorowymi NOT’u, wręczono rów-

nież Puchary NOT zwycięcom konkursu TECHNICUS 2019 na najlepszą 

książkę lub poradnik techniczny. 

W obradach konferencji udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia 

Naukowców Polaków Litwy prof. Wojciech Stankiewicz i dr Mirosław 

Szejbak. Prof. W. Stankiewicz wziął udział jako panelista w sesji „Inżynie-

rowie polscy w dziele Niepodległości”, w swoim wystąpieniu przybliżył 

uczestnikom zjazdu sylwetki wybitnych inżynierów i techników polskich, 

pochodzących z Wileńszczyzny, którzy się przyczynili znacząco do odbu-

Fot. 2. Dr Mirosław Szejbak (trzeci z prawej) w dyskusji panelowej podczas obrad IV Świa-

towego Zjazdu Inżynierów Polskich  
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dowy niepodległości Polski. Natomiast dr M. Szejbak podczas sesji pane-

lowej „Inżynier w IT” przedstawił obecną sytuację na Litwie w dziedzinie 

kształcenia inżynierów, jak również ogólny stan dotyczący nauczania 

matematyki oraz informatyki w szkołach i na uczelniach w Republice 

Litewskiej. 

Obrady zjazdu były bardzo interesujące zarówno pod względem mery-

torycznym, jak również jako miejsce spotkania oraz wymiany doświadczeń 

pomiędzy inżynierami i technikami polskimi z wielu krajów na świecie. Z 

pewnością zaowocuje to wieloma kontaktami, wspólnymi projektami, a 

także przyczyni się do umocnienia pozycji polskiego inżyniera, wysoko 

cenionego na całym świecie. 

 

Informację opracowali prof. dr Wojciech Stankiewicz 

i dr Mirosław Szejbak 

 

Fot. 3. Prof. dr Wojciech Stankiewicz (czwarty z prawej) nagrodzony na Gali „Polacy Razem” 
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