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XIV Walne Zebranie
Europejskiej Federacji
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
12 października 2017 roku w Paryżu odbyło się XIV Walne Zebranie
(WZ) Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT). Jego organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji sprawujące w latach 2016–2017
jednoroczne przewodnictwo. Tegoroczne Walne Zebranie było połączone
z obchodami 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich
we Francji (SITPF), które odbyły się w dniach 13–15 października.
Chciałbym przypomnieć, że EFPSNT była założona w 2004 roku w
Londynie, a podstawowym celem Federacji jest: wspieranie integracji
polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w Europie; reprezentowanie wspólnych interesów polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych wobec władz
polskich, a także władz Unii Europejskiej. Obecnie Federacja jednoczy
organizacje naukowo-techniczne pięciu państw: Austrii, Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Litwy, którą w Federacji reprezentują dwie organizacje: Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIPL)
oraz Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL), przyjęte do
EFPSNT w 2014 roku.
Władzami EFPSNT są:
1) Walne Zgromadzenie reprezentantów Stowarzyszeń Członkowskich;
2) Zarząd Federacji, który jest głównym organem programowym i
nadzorczym, jest sprawowany na zasadzie jednorocznej rotacji
przez Zarządy Członków Zwyczajnych;
3) Sekretariat Generalny (SG), który jest wybierany na 3 lata.
Sekretariat Generalny Federacji jest głównym organem wykonawczym. Aktualny skład SG został wybrany w Wiedniu na XIII Walnym
Zebraniu na kadencję 2016–2019 i składa się z Sekretarza Generalnego
(mgr inż. Janusz Ptak); Zastępcy SG (mgr inż. Andrzej Kajzer) i Skarbnika (mgr inż. Katarzyna Andre-Marucha).
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Na XIV Walnym Zebraniu EFPSNT uczestniczyło 10 delegatów mających pełnomocnictwa do reprezentowania stowarzyszeń członkowskich i głosowania, w tym delegat z Austrii miał upoważnienie na dwa
głosy (łącznie 11 głosów). Były to: Stowarzyszenie Techników Polskich
w Wielkiej Brytanii (STP) – 3 głosy; Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii (VPI) – 2 głosy; Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech (ZFPITN) – 2 głosy;
SITPF – 2 głosy; SITPL – 1 głos; SNPL – 1 głos.
Z racji pełnionych funkcji na zebraniu uczestniczyli również bez
prawa głosu: Sekretarz Generalny EFPSNT Janusz Ptak; ustępujący
Prezes EFPSNT (Prezes SITPF) Lucjan Sobkowiak, Przewodniczący
Komisji Statutowo-Rewizyjnej EFPSNT Krzysztof Ruszczyński.
Podstawowymi punktami porządku dziennego XIV Zebrania Walnego były: zatwierdzenie protokołu XIII Walnego Zebrania; sprawozdanie
Zarządu Federacji za kadencję 2016–2017 (Prezes Lucjan Sobkowiak);
sprawozdanie Sekretariatu Generalnego (Sekretarz Generalny Janusz
Ptak); sprawozdanie finansowe (Skarbnik Katarzyna André-Marucha);
dyskusja nad sprawozdaniami i ewentualne uwagi do sprawozdań stowarzyszeń. Po dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Federacji.
Następnym punktem WZ było przekazanie Zarządu Federacji na kadencję 2017–2018 Zarządowi Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech. Te pełnomocnictwa ustępujący Prezes
EFPSNT Lucjan Sobkowiak przekazał Prezesowi ZFPITN Andrzejowi
Kajzerowi.
Następnie odbyły się wybory Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego na kadencję 2017–2018. Do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję zostali wybrani: Krzysztof Ruszczyński, Arnold Pietrowicz i Paweł Ryznar. Na przewodniczącego komisji wybrano Krzysztofa Ruszczyńskiego .
Oprócz sprawozdań i spraw wyborczych na Walnym Zebraniu sporo
uwagi poświęcono redakcji i dystrybucji biuletynu informacyjnego
„Flash Info”, funkcjonowaniu Kalendarium Federacji, problematyce
wokół witryny internetowej, opracowaniu hasła EFPSNT w Wikipedii i
innych bazach danych. Odbyła się także szeroka dyskusja na temat działalności Rady Naukowej Federacji oraz funkcjonowania rozszerzonego
Sekretariatu Generalnego. Wiele uwagi poświecono również przyszłej
działalności Federacji. Wytyczne tych działań i preliminarz na kadencję
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2017–2018 przedstawił Prezes ZFPITN oraz były Prezes Lucjan Sobkowiak. Padła propozycja przeprowadzenia seminariów (ang. workshop)
na różne interesujące tematy, na przykład:
1) 100 lat monokryształów, przedstawienie osiągnięć prof. Czochralskiego poprzez współpracę w tym celu z laboratorium w Niemczech wraz z zorganizowaniem wystawy mobilnej;
2) Magazynowanie CO2;
3) Seminarium dotyczące ochrony przeciwpowodziowej wspólnie z
NOT we Wrocławiu;
4) W kontekście projektu szybkiej linii Londyn–Edynburg zorganizowanie warsztatów na temat szybkich kolei (FR, BR, PL).
Po obfitych dyskusjach zgłoszono sporo wniosków, które zostały
przyjęte na Walnym Zebraniu. Postanowiono, że składki członkowskie
będą wpłacane „z góry”, a mianowicie na Walnym Zebraniu 2018 w
Niemczech wszystkie Stowarzyszenia muszą zapłacić składkę za 2019
rok. Następny wniosek również był powiązany ze sprawami finansowymi: w wyniku ograniczonych środków finansowych postanowiono
zrezygnować z drukowanego wariantu biuletynu informacyjnego
„Flash Info”, do członków zaś Federacji wysyłana będzie tylko elektroniczna wersja, natomiast każde Stowarzyszenie zapewni edycję
papierową we własnym zakresie w zależności od potrzeb. Poza tym
wszyscy delegaci zobowiązali się do przesłania informacji dotyczących wydarzeń przyszłych i minionych do opublikowania we „Flash
Info” nie później niż miesiąc przed publikacją. Także po szerokiej
dyskusji w sprawie celowości Rady Naukowej Federacji uczestnicy
WZ doszli do wniosku, że Rada Naukowa powinna być utrzymana ze
względu na interesujące perspektywy działalności. Do takich działalności należy idea zorganizowania konferencji o osiągnieciach polonijnych naukowców, opracowanie bazy danych polskich naukowców
oraz opracowanie przez Radę Naukową platformy współpracy do pisania doktoratów.
Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania odbyła się wspólna kolacja
i wycieczka statkiem po Sekwanie z uczestnikami VI Jubileuszowego
turnieju golfowego o Puchar SITPF.
Kilka słów należy dodać o organizacji XIV Zebrania Walnego
EFPSNT. Współorganizatorem imprezy była Stacja Polskiej Akademii
Nauk w Paryżu, w siedzibie której odbyło się Walne Zebranie EFPSNT.
Na początku obrad uczestników powitał p.o. Dyrektora dr hab. Maciej
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Fot. 1. Powitanie p.o. Dyrektora Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu dr hab. Macieja
Foryckiego uczestników obrad XIV Walnego Zebrania EFPSNT
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Forycki (Fot. 1). Trzeba zaznaczyć, że Stacja Polskiej Akademii Nauk w
Paryżu została założona w1893 roku i jest najstarszą z siedmiu placówek
Polskiej Akademii Nauk za granicą. Odgrywa ona ważną rolę w życiu
naukowców polskiego pochodzenia we Francji, a także przybywających
do Francji z polskich wyższych uczelni i innych instytucji naukowych w
celach badawczych lub edukacyjnych. Stacja promuje polską naukę poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów,
spotkań, wystaw i innych wydarzeń o charakterze naukowym, udziela
pomocy naukowcom z Polskiej Akademii Nauk, stażystom, stypendystom, studentom, rozwija współpracę naukową między Polską a Francją.
Jest to swoisty „Dom Polski” w Paryżu dla naukowców i nie tylko.

Jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Polskich w Paryżu
W dniach 13–15 października w Paryżu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji.
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SITPF jest jedną z najstarszych organizacji polonijnych. Idea jego
założenia zrodziła się w maju 1917 roku, w czasie tradycyjnej pielgrzymki polskiej do Montmorency. Na wieść o tworzeniu niezależnej
Armii Polskiej we Francji dowodzonej przez gen. Józefa Hallera, grupa
inżynierów obecnych na pielgrzymce, a wśród nich Józef Lipkowski i
Stanisław Ziembiński, rzuciła myśl o powołaniu swej własnej organizacji – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji. Podstawowym celem powstania SITPF było stworzenie kadry technicznej
gotowej do współudziału w odbudowie Polski po odzyskaniu niepodległości. Organizacja ta, mimo wielu zawirowań historii, pod przewodnictwem wybitnych polskich inżynierów mieszkających we Francji, działa
do dziś i stawia sobie za zadanie zarówno podtrzymanie tradycyjnej
działalności, jak i znalezienie nowych form działania, które byłyby lepiej dostosowane do współczesnego życia zawodowego.
Jubileuszowe obchody rozpoczęły się sesją w pięknym Pałacu Monako, siedzibie Ambasady RP we Francji, która jest uważana za jedną z
najpiękniejszych polskich ambasad. Gości powitali Ambasador Tomasz
Młynarski oraz mgr inż. Lucjan Sobkowiak, Prezes SITPF. W swoim
Fot. 2. Powitanie uczestników jubileuszowych obchodów 100-lecia SITPF przez Ewę
Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT NOT
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przemówieniu Ambasador podkreślił wagę wkładu polskich inżynierów
w wymianę między Polską a Francją na polu nauki oraz jego znaczenie
na rzecz kształtowania przyjaznych stosunków polsko-francuskich. Następnie Prezes Sobkowiak wygłosił wykład pt. „100 lat SITPF: wkład
inżynierów i techników polskich w rozwój przemysłu francuskiego”.
Zebranych na jubileuszowe obchody powitała również Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT NOT) (Fot. 2). Wygłosiła ona wykład na temat historii polskich stowarzyszeń technicznych
działających poza granicami Polski.
W dalszej części uroczystości wręczono dyplomy i złote odznaczenia
SITPF zasłużonym członkom tej organizacji oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych organizacji z państw Europy i Ameryki (między innymi
prof. dr Henrykowi Malewskiemu, Prezesowi SNPL) (Fot. 3, 4). Poza
tym wszyscy uczestnicy obchodów otrzymali medal okolicznościowy.
Następnie z gratulacjami wystąpili delegaci, którzy przybyli na tę okazję
do Paryża z krajów Europy i USA. Na zakończenie pierwszego dnia
obchodów uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Joanny Kozielskiej (harfa) oraz Philippe’a Davida (flet).
Fot. 3. Powitanie uczestników jubileuszowych obchodów 100-lecia SITPF przez Janusza
Ptaka, Sekretarza Generalnego EFPSNT
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Fot. 4. Wręczenie dyplomów i złotych odznaczeń SITPF zasłużonym członkom tej organizacji oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych organizacji z państw Europy i Ameryki
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W drugim dniu obchodów (14 października) w Bibliotece Polskiej odbyło się seminarium pt. „4.0 rewolucja przemysłowa – stan aktualny w
świecie” oraz inauguracja wystawy „100 lat działalności Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Polskich we Francji”.
Obchody jubileuszowe zakończyły się niedzielną mszą świętą w intencji polonijnych inżynierów i techników, która została odprawiona w
polskim kościele pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w
Paryżu przez ks. Bogusława Brzysia, rektora Polskiej Misji Katolickiej
we Francji.
Życzymy Stowarzyszeniu SITPF następnych stu lat funkcjonowania
oraz szerzenia w świecie polskiej myśli technicznej i naukowej.
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