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Szanowni Uczestnicy X Seminarium,  

 

Zarząd Wire Association International (WAI) na swym posiedzeniu w Atlancie (USA)               

w 1999 roku podjął decyzję o utworzeniu pierwszego poza granicami USA Oddziału Wire 

Association International – Poland Chapter, który w 2002 roku, zgodnie z polskim prawem, 

zarejestrowano pod nazwą Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie MSC w Polsce. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju polskiego przemysłu 

ciągarskiego, kablowego i innych gałęzi przemysłu z nimi związanych oraz rozwijanie współpracy 

gospodarczej, naukowej i technicznej poprzez organizację m.in. konferencji, seminariów, targów   

i temu podobnych przedsięwzięć. X Seminarium kontynuuje działalność Stowarzyszenia w tym 

zakresie i mamy nadzieję, że zaproponowany program spotka się z oczekiwaniami uczestników. 

W ramach programu umożliwiamy spotkanie producentów walcówki CMC Poland                       

z jej odbiorcami – zakładami w branży ciągarskiej. Wyrażamy wdzięczność takim renomowanym 

firmom jak WITELS ALBERT, MAGNETIC ANALYSIS CORPORATION, TRAXIT, 

VASSENA i nowemu producentowi maszyn i urządzeń ITALMEC, za przedstawienie swoich 

osiągnięć. Planowane są również wystąpienia i referaty dotyczące opracowanych w Instytucie 

Metalurgii Żelaza technologii stali wielofazowych do wytwarzania elementów złącznych oraz 

badania naukowców Politechniki Częstochowskiej, dotyczące drutów o podwyższonych 

wytrzymałościach na kordy. 

W 2006 roku, wzorując się na przyznawanej od 1969 roku przez WAI nagrodzie Mordica 

Memorial Award, nasze Stowarzyszenie ustanowiło nagrodę im. Profesora Mariana Schneidera          

– prekursora polskiego ciągarstwa, która przyznawana jest za wkład w rozwój ciągarstwa w kraju     

i za granicą. W trakcie konferencji i seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie, Nagrodę 

Schneider Memorial Award, przyznano dotychczas 17 laureatom z kraju i zagranicy                    

za ich niekwestionowane osiągnięcia.  

W ramach tegorocznego jubileuszowego seminarium Stowarzyszenie Nagrodą Schneidera 

planuje uhonorować kolegę Adama Świerczyńskiego – prezesa firmy MET-PRIM, przedstawiciela  

Witels Albert GmbH w Polsce, w uznaniu Jego nieocenionego wkładu w rozwój branży 

ciągarskiej.  

W oczekiwaniu na spotkanie pozostaję z wyrazami szacunku 
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