KOMITET ORGANIZACYJNY

DANE KONTAKTOWE
XV Forum Inżynierskiego ProCAx

Przewodniczący: mgr inż. Ryszard MARKIEWICZ
Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Mieczysław PŁOCICA
Sekretarz: dr inż. Stanisław SKOTNICKI
Członkowie:

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
mgr inż. Ryszard Markiewicz,
tel. kom.: 501-599-266
e-mail: rmarkiewicz@educax.net

Dr hab. inż. Włodzimierz ADAMSKI – Wydział Budowy
Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
Dr hab. inż. Marek WYLEŻOŁ - Wydział Mechaniczny
Technologiczny, Politechnika Śląska

Polskie Stowarzyszenie
Upowszechniania Komputerowych
Systemów Inżynierskich
ProCAx
ma przyjemność zaprosić Państwa
na jubileuszową konferencję

XV Forum Inżynierskie
ProCAx
na zamku w Rydzynie
w dniach 09-11 listopada 2017 r.
TEMATYKA

Dr inż. Przemysław SIEMIŃSKI - Wydział SiMR,
Politechnika Warszawska
Mjr dr inż. Paweł PŁATEK – Wydział Mechatroniki
i Lotnictwa, WAT
Mgr inż. Paweł ZAWADA

KOMITET NAUKOWY
Dr hab. inż. Włodzimierz ADAMSKI – Wydział Budowy
Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, SIMP PZL
Mielec A Sikorsky Company
Dr hab. inż. Adam MARCINIEC – Wydział BMiL
Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Jan DUDA - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI - Wydział
Mechaniczny WAT
Dr inż. Wojciech MUSIAŁ – Wydział Mechaniczny,
Politechnika Koszalińska
Dr inż. Mieczysław PŁOCICA – Wydział BMiL, Politechnika
Rzeszowska

Inżynierskie projektowanie wspomagane
komputerowo (CAD)

o

Inżynieria odwrotna - Reverse Engineering (RE)

Prof. dr hab. inż. Jerzy POKOJSKI - Wydział SiMR,
Politechnika Warszawska

o

Inżynieria obliczeniowa - Computational
Engineering (CAE)

Dr inż. Przemysław SIEMIŃSKI - Wydział SiMR,
Politechnika Warszawska

o

Projektowanie technologii, komputerowo
wspomagane wytwarzanie (CAM),
programowanie obrabiarek CNC - Manufacturing
process planning (CAPP, CAAPP)
Inżynieria biomedyczna – Bioengineering (CAME)

XV Forum Inżynierskie ProCAx
ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa

Dr inż. Michał KARPIUK - Wydział Mechaniczny,
Politechnika Krakowska

o

o

ADRES DO KORESPONDENCJI

Dr hab. inż. Wojciech SKARKA prof. Pol. Śl. - Wydział
Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Piotr SKAWIŃSKI - Wydział SiMR,
Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Marek WYLEŻOŁ – Wydział Mechaniczny
Technologiczny, Politechnika Śląska

PUBLIKACJE
Po pozytywnych recenzjach artykuły mogą zostać
opublikowane w następujących czasopismach (zgodnie
z ich wytycznymi):
• Machine Dynamics Research (14 punktów MNiSW;
publikacja w języku angielskim),
• Mechanik (11 punktów MNiSW; publikacja w języku
polskim, dodatkowa opłata ustalana przez wydawcę).

OPŁATY
•

850 PLN – pełne uczestnictwo prelegenta z noclegiem

•

800 PLN – pełne uczestnictwo osoby towarzyszącej
z noclegiem

•

40 PLN – dopłata do pokoju jednoosobowego

•

570 PLN – uczestnictwo prelegenta bez noclegu
(opłata obejmuje udział w sesjach, obiad i uroczystą
kolację)

•

550 PLN – uczestnictwo studenta bez noclegu,
publikacji i mat. konferencyjnych (opłata za udział
w sesjach oraz obiad)

•

dopłata za kolejny artykuł (wartość dopłaty w trakcie
ustalania)

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać do 01.09.2017 r.
Bank BGŻ 42 2030 0045 1110 0000 0301 0520
Treść przelewu: „XV Forum + imię i nazwisko uczestnika”
Stowarzyszenie ProCAx
ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam swój udział: z noclegiem w pok. 1/2 osobowym*
lub bez noclegu jako: prelegent / osoba towarzysząca /
student *
Tytuł i stopień naukowy:
..……………………………………………...
Imię:
………………………………………..…………………….…..
Nazwisko:
…………………………………..……………………..………
Adres do korespondencji:
………………………………………….………………………
………………………………………….………………………
Tel. kom.:
…………………....………………………………..…….........

OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI
Niniejszym oświadczamy, że instytucja (pełna nazwa i adres):
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

jest / nie jest* płatnikiem VAT - NIP:
......................................
Upoważniamy Stowarzyszenie ProCAx do wystawienia
faktury / rachunku* bez naszego podpisu za udział
w konferencji "XIV Forum inżynierskie ProCAx" za osoby:
1. .......................................................................................

E-mail:
………………………………………...………………..………

2. ......................................................................................

Tytuł referatu:
.................................……..………….….............................

Główny księgowy

……………………………………………………………….…
……………………………………………………………….…
Ewentualni współautorzy referatu:
•

...................................................................................*

•

...................................................................................*

•

...................................................................................*

........................... (data) .
.................................................... (podpis)
* niepotrzebne skreślić
Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz wypełnione oświadczenie
prosimy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego,
pocztą zwykłą lub zeskanowany dokument na adres poczty
e-mail: rmarkiewicz@educax.net do 01.08.2017 r.

3. .......................................................................................

........................... (data)
.................................................... (podpis)
* niepotrzebne skreślić

MIEJSCE FORUM
Zamek
w
Rydzynie
(http://zamek-rydzyna.com.pl)
zbudowany został w końcu XVII w. na murach zamku
gotyckiego z pierwszych lat XV w., wzniesionego dla Jana
z Czerniny Rydzyńskiego. Zamek barokowy jest dziełem
Włochów osiadłych w Polsce, Józefa Szymona Bellottiego
i Pompeo Ferrariego. Pierwszymi jego właścicielami byli
Leszczyńscy. Wraz z parkiem i przyległymi terenami
stanowił
najokazalszą
rezydencję
magnacką
w
Wielkopolsce. W latach 1705-1709 rezydencja króla Polski
Stanisława Leszczyńskiego. W czasie wojny północnej, w
1709 r. zamek został częściowo spalony przez wojska
carskie. Na szczęście, nie uległy całkowitej dewastacji

wspaniałe sztukaterie i freski zdobiące sale paradne, były
one dziełami najwybitniejszych włoskich artystów
pracujących w tym czasie w Polsce. Przyniosły rydzyńskiej
rezydencji zasłużoną sławę. Król Stanisław Leszczyński po
utracie korony udał się na emigrację. Po latach zasłynął w
Europie jako książę Lotaryngi, władca światły i
dobroczynny. Jego córka Maria była królową Francji, żoną
Ludwika XV […].
W czasie okupacji hitlerowskiej została zlikwidowana
Fundacja, założona 1924 roku i prowadząca działalność
edukacyjną, zaś w Zamku urządzono internatową szkołę
hitlerjungend. W końcu stycznia 1945 r. Zamek w Rydzynie
został spalony. Pomimo upaństwowienia dóbr Fundacji,
prawnie istniała ona jeszcze w latach 1945-1951. Spalony
Zamek czekał na nowego użytkownika do 1970 r.
Po przejęciu przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich (SIMP), został odbudowany zaś jego
najpiękniejsze wnętrza odtworzono na podstawie
zachowanej dokumentacji fotograficznej z okresu
międzywojennego. Prace zakończono w 1989 r. Zamek
SIMP w Rydzynie w 1994 r. otrzymał prestiżowe
wyróżnienie międzynarodowej organizacji EUROPA
NOSTRA w uznaniu doskonałości restauracji wspaniałego
zamku barokowego.

