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Plebiscyt 'Przeglądu Technicznego'
rozstrzygnięty
Jak podkreślają organizatorzy plebiscytu, statuetki "Złotego Inżyniera" to Oscary przyznawane za
wieloletnią twórczość. Konkurs ma na celu pokazanie ludzi techniki, którzy potrafili przeprowadzić

restrukturyzację swoich przedsiębiorstw lub sami od początku tworzyli swoje firmy i uruchomili
w nich produkcję najwyższej jakości, często wykorzystując własne technologie, rozwiązania
organizacyjne, wynalazki, innowacje.
"Naszym kapitałem i powodem do dumy są ci inżynierowie, którzy jeszcze siedzą w ławkach
uczelnianych, zdobywają wiedzę i kwalifikacje. To oni będą budowali naszą przyszłość" - mówi
laureat, prof. Tadeusiewicz. - "Moje wyróżnienie odbieram jako wyróżnienie tych wszystkich, którzy
przyszłych inżynierów będą naszemu krajowi dawać" - dodaje.
Tytuł "Srebrnego Inżyniera 5-lecia 2000-2004" otrzymał dr inż. Władysław Mironowicz, dyrektor
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach.
Statuetki wręczono także osobom, które zdobyły tytuły "Złotego Inżyniera" w jednej z pięciu
kategorii.
W kategorii "Zarządzanie" nagrodę otrzymał inżynier chemik Zdzisław Arlet, dyrektor Zakładu
Karoserii w Tychach, członek Zarządu Fiat Auto Poland S.A.
Doktora inżyniera leśnika, dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Janusza Dawidziuka,
nagrodzono tytułem Złotego Inżyniera w kategorii "Ekologia".
W kategorii "Jakość" nagrodę odebrał Wojciech Henrykowski, prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Inżynier metalurg, wiceprezes Zarządu Polimex-Mostosatl "Siedlce" S.A. Aleksander Jontek, odebrał
statuetkę w dziedzinie "Menedżer".
Prof. Adam Mazurkiewicz, dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu został nagrodzony
w kategorii "Nauka".
W czasie uroczystości wręczono także, już po raz drugi, honorowe dyplomy Złotego Inżyniera.
Odebrali je inżynier cybernetyk, autor tekstów piosenek, Jacek Cygan, absolwent dęblińskiej szkoły
"Orląt" i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ppłk lotnictwa Jerzy Małachowski
oraz inżynier elektrotechnik, dziennikarz Polskiego Radia, Krzysztof Michalski.
Po raz pierwszy natomiast przyznano nagrody najlepszym polskim młodym inżynierom oraz nadano
tytuły "Srebrnego Inżyniera 2004".
Plebiscytowi patronują Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT. http://www.not.org.pl
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch
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Powstała inteligentna „sztuczna trzustka”
Zespół ulepszył automatyczny system podający insulinę, stosując w nim sztuczną inteligencję.
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Potrzebne lepsze miary zdrowia psychicznego
dzieci
Sugerują wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Derby w Wielkiej Brytanii.
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Podczas snu utrwalamy skojarzenia
Różne emocje wciąż działają i zapisują w mózgu wspomnienia i emocje, jakie one wywołały.
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Szef WHO wzywa do sprawiedliwej dystrybucji
szczepionek na Covid-19
Nie możemy pokonać COVID-u bez równego dostępu do szczepionek.
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Resort nauki jest po to, aby wspierać naukę
polską
Ministerstwo edukacji i nauki jest po to, aby wspierać naukę polską i funkcjonowanie szkół wyższych.
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Polscy i amerykańscy specjaliści zaczynają
współpracę w walce z rakiem
Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie rozpoczął współpracę z amerykańskim National Cancer
Institute/
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Stały rozpuszczalnik sposobem na unikatowe
materiały
Można je wyprodukować z użyciem stałego, nanostrukturalnego rozpuszczalnika krzemionkowego.
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Zajęcia na uczelniach w formie zdalnej do 30
września
Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które opublikowano w piątek w Dzienniku
Ustaw.
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