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Zebranie Prezydium Centralnej Komisji
Odznaczeń i Wyróżnień SEP
W dniu 26 września 2013 r. w sali konferencyjnej Biura SEP w Warszawie odbyło się zebranie Prezydium
Centralnej Sekcji Odznaczeń i Wyróżnień SEP. Obradom przewodniczył członek honorowy SEP prof. Stanisław Bolkowski. a udział wzięli Kol. Kol. Aleksy
Kuźnik, Franciszek Hofman, Wiesław Brociek i Małgorzata Gregorczyk z Biura SEP. Omówiono wnioski
o wyróżnienia sepowskie i państwowe oraz sprawy
bieżące Komisji.

Fot. 1. Od lewej Kol. Kol.: Franciszek Hofman, Małgorzata Gregorczyk,
Stanisław Bolkowski, Wiesław Brociek, Aleksy Kuźnik.
fot. Ewa Materska

Wycieczka Oddziału Piotrkowskiego SEP, cd.
Czwartek 26 września 2013 r. siódmy dzień wycieczki.
Pożegnaliśmy Bakuriani i po zwiedzeniu parku zdrojowego w Borżomi, do którego zjechaliśmy historyczną kolejką linową, pojechaliśmy do Tbilisi.

Fot. 2. Zdjęcie zbiorowe uczestników wycieczki.

Tu czeka nas wieczorek folklorystyczny. Jutro ruszamy do Armenii.
Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Marek Młynarczyk

I Kongres Towarzystw Naukowych
I Kongres Towarzystw Naukowych odbył się w Warszawie w dniach 17 – 18 września 2013 r. Był objęty

patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. Stowarzyszenie Elektryków Polskich
reprezentował członek honorowy SEP prof. Stranisław
Bolkowski. Hasło przewodnie Kongresu brzmiało:
„Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”.
W tekście uchwały podjętej w dniu 18 września 2013 r.
czytamy między innymi: „Kongres reprezentujący ponad 350 towarzystw naukowych, skupiających wiele
tysięcy osób, stwierdza, że Polska w pierwszej połowie
XXI wieku stoi przed koniecznością szybszego rozwoju
cywilizacyjnego. Rozwój ten możliwy jest w oparciu
o społeczeństwo demokratyczne, obywatelskie, o społeczeństwo wiedzy. Doniosłą rolę w tych przekształceniach cywilizacyjnych i społecznych odgrywa i będzie
odgrywać społeczny ruch naukowy i naukowotechniczny. Kongres potwierdza, że towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne jako społeczne, pozarządowe organizacje naukowe są integralną częścią i jednym z filarów kultury i nauki polskiej
także w niepodległej Polsce, stanowiąc obywatelski
fundament w środowisku nauki i nauczania towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne
funkcjonują w oparciu o swych zaangażowanych społecznie członków, którzy jako wolontariusze gotowi są
do podejmowania zadań na rzecz szeroko rozumianej
kultury, nauki, oświaty i ich promocji.”.
I w dalszej części uchwały: „Towarzystwa naukowe
i stowarzyszenia naukowo-techniczne działają: interdyscyplinarnie, łącząc ludzi z różnych lokalnych środowisk naukowych i zawodowych; ponadlokalnie,
w tym międzynarodowo, łącząc środowiska naukowe
związane z określoną dziedziną lub dyscypliną naukową, inicjując i weryfikując badania naukowe, integrując naukę i kształcenie”.
Pełny tekst uchwały dostępny będzie wkrótce na stronie internetowej SEP. Kongres skierował Uchwałę do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady
Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Prezesa PAN, wnosząc jednocześnie
o podjęcie skutecznych działań mających na celu wypracowanie zasad polityki państwa w stosunku do społecznego ruchu naukowego i naukowo-technicznego
oraz umocnienia miejsca i roli towarzystw i stowarzyszeń naukowo-technicznych w systemie nauki oraz
wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających
zapewnienie funkcjonowania i rozwoju społecznego
ruchu naukowego i naukowo-technicznego w Polsce.
Do tematyki Kongresu powrócimy na łamach czasopism stowarzyszeniowych.
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