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Sprawozdanie z konferencji oraz XV walnego 

zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

(19–21 października 2018 r., Heidelberg, Niemcy) 

W dn. 19–21 października 2018 r. w Heidelbergu odbyły się konfe-

rencja naukowa i XV walne zebranie Europejskiej Federacji Polonij-

nych Stowarzyszeń –21Naukowo-Technicznych (EFPSNT), a także 

liczne imprezy towarzyszące. Dzięki efektywnemu współdziałaniu 

przedstawicieli Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techni-

ków w Niemczech z Andreasem Kajzerem na czele (ZFPIT w 2018 r. 

rotacyjnie przewodniczyło w EFPSNT) i z Sekretariatem Generalnym 

EFPSNT, którym kieruje Janusz Ptak, wszystkie imprezy były zorgani-

zowane perfekcyjnie. 

Konferencja EFPSNT trwała tylko cztery godziny, lecz odznaczała 

się intensywnym przebiegiem, gdyż wysłuchano dziesięć referatów i 

kilka przemówień okolicznościowych. Konferencja tematycznie była 

powiązana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości ze szczególnym 

uwzględnieniem przy tym wkładu inżynierów polskich w ten proces. 

Kilka referatów było poświęconych polskiej myśli naukowo-technicz-

nej w innych krajach. Andreas Kajzer (Niemcy) przedstawił region Ren-

Neckar, który jest metropolią generującą nie tylko ogromne zyski, ale 

też przodującą w wielu dziedzinach naukowo-technicznych. Ewa Mań-

kiewicz-Cudny (Polska) poruszyła wybrane zagadnienia wkładu inży-

nierów w odbudowę Polski. Przedstawicielka Stowarzyszenia „Wspól-

nota Polska” dr Joanna Pyłat (Polska) w swoim wystąpieniu skoncen-

trowała uwagę na V Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy, szczególny 

akcent położyła na ich działalność naukową. Janusz Ptak w swoim wy-

stąpieniu przybliżył sylwetki Eugeniusza Kwiatkowskiego i Piotra 

Drzewickiego, których wkład w proces odbudowy Polski był ogromny. 

Z dużym zainteresowaniem został wysłuchany referat (prezentacja) 

prof. Wojciecha Stankiewicza (Litwa) „Wybrane aspekty polskiej myśli 

naukowo-technicznej na Litwie: wczoraj i dzisiaj”, w którym w telegra-

ficznym skrócie przedstawił wybrane sylwetki Polaków, poczynając od 

XVII–XVIII w. (Kazimierz Siemienowicz i Marcin Poczobutt-Odla-

nicki) przez wiek XIX (Zygmunt Rewkowski, Ignacy Domeyko, Stani-

sław Kierbedź, bracia Śniadeccy) i XX aż po czasy współczesne. Dr 
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Andrzej Fórmaniak (Wielka Brytania) przedstawił osobę wybitnego in-

żyniera – prof. Olgierda C. Ziemkiewicza. Andreas Bielawski (Niemcy) 

mówił o działalności niemieckiej firmy WABCO. Józef Buczek nawią-

zał do bardzo ważnych tendencji w dziedzinie oczyszczania ścieków. 

Bardzo interesujący referat wygłosił prof. dr hab. Marian Radny (Au-

stralia/Polska). Referat dotyczył nowych materiałów elektronicznych i 

badań skierowanych na zastąpienie krzemu jako materiału bazowego do 

produkcji półprzewodników. 

 Podsumowując obrady konferencyjne, prezes FSNT NOT Ewa 

Mańkiewicz-Cudny oraz prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. 

dr hab. Jerzy Lis zaprosili obecnych na IV Światowy Zjazd Inżynierów 

Polskich do Krakowa, zaplanowany na 13–15 czerwca 2019 roku. 

Na walnym zebraniu EFPSNT uczestniczyli delegaci organizacji na-

rodowych z Austrii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Litwy oraz 

Fot. 1. Migawki z konferencji (z lewa na prawo): prezes Stowarzyszenia Techników Pol-

skich w Wielkiej Brytanii Piotr Świeboda, przedstawicielka Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska” dr Joanna Pyłat, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr 

hab. Jerzy Lis, prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny 

 

Autor: Wojciech Stankiewicz. 
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osoby funkcyjne Federacji1. Litwę reprezentowały Stowarzyszenie Tech-

ników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIPL) oraz Stowarzyszenie Nau-

kowców Polaków Litwy (SNPL). STIPL reprezentowali jego przewodni-

czący Robert Niewiadomski i sekretarz stowarzyszenia Arnold Piotrowicz 

oraz wybrany na walne zebranie delegat Henryk Falkowski. Delegatem 

SNPL na walne zebranie był prof. dr Wojciech Stankiewicz, a prezes SNPL 

prof. dr Henryk Malewski uczestniczył w nim z racji rotacyjnego przejmo-

wania rocznej prezydencji przez SNPL w EFPSNT. Na XV walnym zebra-

niu EFPSNT po czynnościach proceduralnych oraz sprawdzeniu pełno-

mocnictw delegatów przystąpiono do części merytorycznej. Pierwszym 

punktem było zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zebrania. 

Następnie zostały wygłoszone sprawozdania Andreasa Kajzera, prezesa 

                                                           
1 Więcej o strukturze Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych (EFPSNT), jej celach i zadaniach zob. Stankiewicz Wojciech, XIV Walne 

Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 

Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, T. 17, Wilno, 2017, s. 527–528. 

Fot. 2. Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski wręcza sekretarzowi generalnemu EFPSNT 

Januszowi Ptakowi album „Wilno po polsku” 

 

Autor: Wojciech Stankiewicz. 
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Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, 

za rok prezydencji oraz zbiorcze sprawozdanie sekretarza generalnego 

EFPSNT Janusza Ptaka z działalności Sekretariatu oraz narodowych or-

ganizacji. Były też przedstawione sprawozdania skarbnika EFPSNT oraz 

Komisji Statutowo-Rewizyjnej. Po dyskusji wszystkie organy EFPSNT 

otrzymały absolutorium. Na zebraniu postanowiono za wieloletnią ak-

tywną działalność i wspieranie inicjatyw EFPSNT nadać tytuł członka 

honorowego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Nau-

kowo-Technicznych prezesowi FSNT NOT (Polska) Ewie Mańkiewicz-

Cudny.  

Na walnym zebraniu oficjalnie zostało przekazane rotacyjne przewod-

nictwo w EFPSNT od Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Tech-

ników w Niemczech Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy. Przyj-

mując przewodnictwo w Federacji, prezes SNPL prof. Henryk Malewski 

w krótkim przemówieniu nakreślił podstawowe kierunki działania oraz 

Fot. 3. Migawki z konferencji – wręczenie dyplomu członka honorowego EFPSNT prezes 

FSNT NOT Ewie Mańkiewicz-Cudny (z lewa na prawo): prezes Zrzeszenia Federalnego 

Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech Andreas Kajzer, sekretarz generalny 

EFPSNT Janusz Ptak i prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski 

 

Autor: Wojciech Stankiewicz. 
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podkreślił, że SNPL, przygotowując się do przewodnictwa w EFPSNT, 

opracowało harmonogram działań na najbliższy rok. Przedstawiając pod-

stawowe kierunki działań, prof. Henryk Malewski szczególną uwagę po-

święcił konferencjom, które odbędą się na Litwie i których organizatorem 

lub współorganizatorem ma być SNPL. W pierwszej kolejności zostały 

wymienione VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Nau-

kowa SNPL „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i …”, która odbę-

dzie się 25–27 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 

mająca się odbyć w końcu czerwca 2019 r. XXIII konferencja „Nauka a 

jakość życia” organizowana przez Universitas Studiorum Polona Vilnensis 

przy udziale SNPL. 

Na uroczystej kolacji szereg zasłużonych osób otrzymało odznaczenia 

z rąk prezesa FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny. Wśród dwóch polonij-

nych inżynierów wyróżnionych Złotą Odznaką Honorową Zarządu Głów-

nego NOT znalazł się członek SNPL prof. dr hab. Tadeusz Łozowski. Prze-

kazując legitymację i odznakę, prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny po-

prosiła o wręczenie ich Tadeuszowi Łozowskiemu na uroczystym posie-

dzeniu SNPL. 

 

Sprawozdanie opracowali:  

prof. dr Henryk Malewski i prof. dr Wojciech Stankiewicz 


