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Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 

 
Pierwsze wydanie nowego 

pisma naszej Federacji 

„FLASHFLASHFLASHFLASH Info”, rozesłane 

listownie i pocztą elektroniczną do licznych 
instytucji i organizacji naukowych i technicznych 
w Polsce i zagranicą, oraz wyższych szkół 

technicznych a także do polskich placówek 
dyplomatycznych i gospodarczych spotkało się z 

szerokim i pozytywnym oddźwiękiem oraz z 
życzeniami dalszej kontynuacji.  

Wśród korespondencji znalazł się także 

postulat wzięcia pod uwagę problematyki 
kształcenia polskich studentów i doktorantów w 

uczelniach zachodnich. Będziemy musieli się 
zastanowić nad tą propozycją i sposobem jej 

rzeczywistej realizacji. Oczywiście, Sekretariat 
Generalny będzie odpowiedzialny za całość 
poczynań w tej materii, niemniej byłoby dobrze 

aby ktoś z jednego ze stowarzyszeń 
czlonkowskich, mający już pewne 

doświadczenie w tej dziedzinie, podjął się pracy 
koordynacji tego zagadnienia. Osoba ta mogłaby 
być, zgodnie ze Statutem EFPSNT, 

dookoptowana do Sekretariatu Generalnego. 
Czekamy zatem na propozycje z Waszej strony, 
Drogie Koleżanki i Koledzy! 

W okresie, który upłynął od poprzedniego 
wydania naszego pisma federacyjnego, 

Sekretariat Generalny uporał się z pewną ilością 
prac organizacyjnych, jak również przeprowadził 

poważną akcję na rzecz Polskiej Izby 
Urbanistów. 

Wychodząc z założeń statutowych 

dotyczących celów i zadań Federacji, Sekretariat 
Generalny wystosował listy najwyższych władz 

polskich m.in. do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, do Premiera Rządu RP, Marszałków 

Sejmu i Senatu oraz Ministrów Spraw 
Zagranicznych i Sprawiedliwości z prośbą o 
bardzo uważne rozpatrzenie kwestii likwidacji 

w/w izby zawodowej. Pismo z prośbą o wsparcie 
w tej sprawie zostało także przesłane do Pani 

Prezes FSNT NOT w Warszawie. 

Zagadnieniem N° 1 na nadchodzące mie-

siące to wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Wychodząc z założenia, że jesteśmy Federacją 
Europejską, sprawa ta nie może być pominięta 

milczeniem. Nie chcemy się wdawać w żadne 
kwestie polityczne, gdyż jestesmy 

stowarzyszeniem apolitycznym, niemniej „nic co 
europejskie nie może być nam obce”. 

Dlatego też poprosiłem Kolegę Krzysztofa 

Kohlmünzera o napisanie krótkiego artykułu na 
temat wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

                                             Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 

 

 

 

 

 

         WYBORY DO 

      PARLAMENTU  

   EUROPEJSKIEGO 

Szanowne Koleżanki i Koledzy ! 

W maju 2014 roku odbędą się kolejne wybory 
do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.  Pozwolą 

one wyłonić 736 eurodeputowanych we wszystkich 
krajach członkowskich na nowa 5-cio letnią 
kadencję. Jest to ważne wydarzenie polityczne dla 

nas, obywateli Unii Europejskiej, ze względu na fakt, 
że PE jest jedyną instytucją wspólnotową wybieraną 

w powszechnych wyborach bezpośrednich. Dla 
przypomnia, czynne prawo uczestnictwa w 
wyborach przysługuje każdemu  obywatelowi UE, 

niezależnie od jego aktulanego kraju zamieszkania. 

W unijnym systemie decyzyjnym, Parlament 
będący demokratyczną reprezentacją społeczeństw 

europejskich jest przede wszystkim organem 
prawodawczym, który wspólnie z Radą ustanawia 

akty prawne w toku różnych procedur 
legislacyjnych. Do jego funkcji należy też współudział 
w uchwalaniu budżetu UE oraz zatwierdzanie 

Komisji Europejskiej i jej przewodniczącego. Może 
on też kontrolować inne instytucje wspólnotowe 

oraz dysponuje szerokimi  uprawnieniami 
opiniodawczymi.  

Zbliżające się wybory skłaniają do refleksji na 

temat przyszłości Europy i Polski. W perspektywie 
historycznej, zintegrowana Europa przyczyniła się do 

stablilizacji, rozwoju i ponownego zjednoczenia  
kontynentu w ramach struktur demokratycznych, 
jak i na wypracowaniu konkretnych form 

solidarności między krajami członkowskimi. Było to 
możliwe dzięki zinstytucjonalizowanej metodzie 

pokojowego wypracowywania kompromisowych 
rozwiązań prawnych na bazie poszukiwania 
wspólnoty interesów.  Ostatnie wydarzenia na 

Ukrainie pokazują dobitnie, że Unia Europejska 
postrzegana jest poza jej granicami jako pozytywny i 

demokratyczny projekt polityczny, a obecność w 
nim takich krajów jak np. Polska gwarancją 
podmiotowości i rozwoju. 

 Pomimo pozytywnego bilansu, UE znajduje się 
dziś w trudnym momencie swej historii.  Zmaga się 

bowiem z wieloma problemami wewnętrznymi 
wynikającymi z kryzysu finansowego i 
ekonomicznego, z wyzwaniami związanymi z 

procesem globalizacji, ale może przede wszystkim z 
potrzebą wypracowania wspólnej, mobilizującej i 

czytelnej dla obywateli wizji przyszłości. 

W postępującej ‘polityzacji’ Europy, aby stawić 
czoła odradzającym się egoizmom narodowym, 

nastrojom antyeuropejskim i słabnącemu wsparciu 
ze strony obywateli, PE odgrywa bardzo istotną rolę. 

Stanowiąc forum intensywej debaty demokratycznej 
o przyszłości kontynentu i jej obywateli wywiera 
coraz bardziej istotny wpływ na kształt polityki 

europejskiej. Choć nie posiada uprawnień 
porównywalnych do parlamentów narodowych, od 

początku swego istnienia w 1974, zakres 
przysługujących mu kompetencji systematycznie 
wzrasta.  

Dlatego jeżeli czujemy się Europejczykami, 
którym leży na sercu dalszy rozwój Polski i Europy, 

powinniśmy pójść do tych wyborów z przekonaniem 
że nasz głos przyczyni się do wzmocnienia wymiaru 

demokratycznego i obywatelskiego UE, a w 
konsekwecji do zbliżenia Europy instytucjonalnej do 
obywateli, co wydaje mi się „być albo nie być” 

naszej wspólnej przyszłości. 
Krzysztof Kohlmünzer 

Krzysztof Kohlmünzer jest członkiem 
SITPF i jego byłem prezesem w latach 

1995-1998. Jest aktywnie 
zaangażowany w problematykȩ 

europejską jako administrator i 
członek Zarządu „Association Jean 

Monnet”  we Francji.  W ramach SITPF był 

organizatorem 1-ego z cyklu Europejskich Spotkań 
Polonijnych w 2010 w Strasburgu.  Zawodowo jest 

ekspertem w dziedzinie wdrażania 
zinformatyzowanych systemȯw zarządzania 
przedsiȩborstwami (ERP) w skali miȩdzynarodowej. 

Kontakt e-mailowy : kohlmunzerc@orange.fr 
 

���� 20 marca 2014 – Prezes Stowarzyszenia Polskich 
Naukowców na Litwie (SNPL) prof. Boguslaw 
Grużewski, w emailu zaadresowanym do Sekretariatu 
Generalnego EFPSNT, przekazał informację o podjętej 
jednomyślnie przez Zarząd SNPL decyzji przystąpienia 
do naszej Federacji. 

Wiadomość ta została przyjęta z ogólnym 
zadowoleniem, niemniej zgodnie z procedurą 
przyjmowania nowych członków, statut SNPL został 
przekazany do Komisji Rewizyjnej, celem 
zweryfikowania jego zgodności ze statutem EFPSNT i 
wystosowania odpowiedniego wniosku do Zarządu i 
Sekretariatu Generalnego Federacji. 
 

���� TO JUŻ 10 LAT ! 

23 kwietnia 2014 minie 10 lat od 
powstania Europejskiej Federacji 
Polonijnych Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych.  

Początki jej tworzenia sięgają roku 2002 i pionierskich 
prac przedstawicieli założycielskich stowarzyszeń z 
Wielkiej Brytanii, Francji i Austrii do których dołączylo 
w 2003 roku zrzeszenie z Niemiec. Ostatecznie 
wspólny Statut został uzgodniony w październiku 
2003 r. w Wiedniu a akt fundacyjny został podpisany 
w POSK-u w Londynie 23-go kwietnia 2004. 

Data ta nie została wybrana przypadkowo. Miała ona 
mieć charakter symboliczny powstania europejskiej 
polonijnej federacji naukowo-technicznej tuż przed 
przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej! 

Do czterech stowarzyszeń założycielskich : 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Polskich we Francji, Stowarzyszenia Polskich 
Inżynierów i techników w Austrii i Zrzeszenia 
Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w 
Niemczech, dołączyło w 2005 roku, Stowarzyszenie 
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. 

Przez te 10 lat, pod egidą Federacji i za 
pośrednictwem stowarzyszeń czlonkowskich, zostało 
dokonanych wiele konkretnych akcji zarówno o 
zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. 

Szerszy artykuł na temat powstania, roli i realizacji 
EFPSNT, ukaże się w nastepnym wydaniu „Flash Info”. 
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���� 31 stycznia 2014 - konferencja dr. Jana 

Suskiego pod tytułem: „ŻYCIE 
WULKANÓW - DWIE STRONY 
MEDALU”, zorganizowana przez SITPF 
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. 

Jakkolwiek dr J.Suski nie jest z 
zawodu wulkanologiem lecz 
doktorem fizyki, specjalistą w 
dziedzinie mikroelektroniki a w 
szczególności MEMS-ów (Micro 
Electronic and Mechanical Systems) 
i włacicielem firmy MEMSFIELD, 
niemniej od lat się pasjonuje 
zagadnieniami związanymi z wulkanami. 

W swojej konferencji dr Suski omówił takie 
zagadnienia jak: historia geofizyczna Ziemi, 
rozmieszczenie i typy wulkanów, skala 
energetyczna ich wybuchów, pomiary wulkanów 
o niskiej i średniej sile wybuchów oraz niskich i 
wysokich temperatur pól wulkanicznych i 
zilustrował je licznymi zdjęciami wybranych 
wulkanów oraz przykładami urzadzeń 
pomiarowych. 
 

 
���� 13 lutego 2014 – w Stacji 
Naukowej PAN w Wiedniu odbył się 
odczyt w języku niemieckim mgr inż. 

Krzysztofa 
Dąbrowskiego, 

członka VPI, z historii techniki 
polskiej zatytułowany: 
„ABRAHAM STERN I JEGO 
MASZYNY LICZĄCE”. 
Odczyt cieszył się dużym 
zainteresowaniem środowisk 
zarówno technicznych jak i 
humanistycznych, co miało odzwierciedlenie w 
ilości zadawanych pytań jak i toczącej się po 

prelekcji dyskusji. 
Abraham Stern 
(Sztern) był 
polskim Żydem, 

zegarmistrzem, 
autodydaktycznym 
matematykiem i 
wyznalazcą maszyn 
liczących, a także 

prapradziadkiem Antoniego Słonimskiego 
(poety). Począwszy od 1810 roku buduje cały 
szereg maszyn liczących, na których można było 
wykonywać cztery podstawowe działania 
matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mno-
żenie i dzielenie) oraz potęgowanie do kwadratu i 
wyciąganie pierwiastków kwadratowych. 
Kolejnym osiągnięciem było skonstruowanie 
geodezyjnego trójkąta pomiarowego, używanego 
powszechnie przez wiele lat, zanim zastąpiły go 
urządzenia optyczne. 

 
����  28 lutego 2014 - konferencja w 
jezyku francuskim PhD Natalie 
Pigeard-Micault z Muzeum Curie pod 
tytułem: „MARIA CURIE-
SKŁODOWSKA I KOBIETY JEJ 

LABORATORIUM”, zorganizowana przez SITPF we 
współpracy ze Stacją 
Naukową PAN w Paryżu. 

Dr Natalie Pigeard-Micault 
jest pracownikiem naukowym 
CNRS/Institut Curie a zarazem 
kierownikiem źródeł 
historycznych Muzeum Curie 
w Paryżu. W swoim referacie, 
naświetliła zagadnienie 

kobiet, które pracowały w jej laboratorium w 
latach 1906 – 1934. 

Było ich sumie prawie 50, i w przeciwieństwie do 
ogolnie rozpowszechnionej idei tylko 5 z Polski. 
Podobnie, przez laboratorium Marii 
Skłodowskiej-Curie przeszło prawie 3 razy więcej 
mężczyzn niż kobiet w tym 12 Polaków. Pani 
Pigeard-Micault obaliła też kilka innych 
fałszywych pojęć na temat „kobiet-naukowców” 
wykazując na konkretnych przykładach, że nie 
było wsród nich ani stereotypu socjalnego, ani 
stanu matrymonialnego czy też zamożności, ani 
kraju pochodzenia. Maria Skłodowska-Curie 
kierowała się wyłącznie takimi przymiotami 
osobistymi, które je predysponowały do pracy w 
laboratorium. 
 

Na marginesie tej konferencji należy podkreślić 
doskonałą, już wieloletnią współpracę SITPF ze 
Stacją Naukową PAN w Paryżu i jej kolejnymi 
Dyrektorami: prof. Henrykiem Ratajczakiem, prof. 
Jerzym Pielaszkiem i aktualnym Dyrektorem Prof. 
Zbigniewem T. Kuźnickim. Współpraca ta się 
manifestuje we wspólnej organizacji konferencji i 
sympozjów, przy których Stacja Naukowa PAN 
zabezpiecza najczęściej stronę logistyczną a SITPF 
stronę merytoryczną i promocyjną. 
 
����  28 marca 2014 - konferencję w jezyku 
francuskim pt. „ROUTE DE L’ACIER ET DES 
HOMMES" (Droga stali i ludzi) wygłosi członek SITPF 
mgr inż. Joseph Pietryka, absolwent Politechniki 
Warszawskiej, specjalista w koncepcji, produkcji, 
sprzedaży i uruchamiania urządzeń hutniczych. 
Posiadacz 70 wynalazków w dziedzinie odlewów 
ciągłych. Dysponuje On bogatym doświadczeniem 
nabytym wieloletnią pracą w międzynarodwych 
przedsiębiorstwach w USA i Francji, którym podzieli 
się ze słuchaczami, omawiając zagadnienia 
przepływu finansów, technologii i ludzi między 
Europą i Ameryką od XIX wieku aż po dzień 
dzisiejszy. 
 
����  23 maja 2014 – SITPF planuje konferencję na 
temat Jana Czochralskiego, nazywanego często 
„ojcem elektroniki” i praktycznie nieznanego 
ogólnemu społeczeństwu, nawet technicznemu, 
oraz Jego technologii w dziedzinie tworzenia 
nowych materiałów.  

Konferencja w języku francuskim odbędzie się przy 
współpracy Stacji Naukowej PAN w Paryżu, a jej 
tytuł to : “JAN CZOCHRALSKI – PÈRE DES 
TECHNOLOGIES MODERNES : MATÉRIAUX ET 
TECHNOLOGIES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN”.  

W konferencji połączonej z debatą okrągłego stołu 
przewidziany jest udział prof. Andrzeja Jeleńskiego, 
Z-cy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Technologii 
Materiałów Elektronicznych (ITME) z Warszawy oraz 
innych specjalistów w dziedzinie technologii 
krzemowej z Polski i Francji.  

Korzystając z konferencji, prof. A.Jeleński 
zaprezentuje także ofertę ITME w dziedzinie 
produkcji najnowszych materiałów elektronicznych. 
Oczekuje się, że spotkanie polskich i francuskich 
specjalistów zaowocuje ściślejszą współpracą. 
 

����  21-23 marca 2014  - Stowarzyszenie 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii 
organizuje w POSK-u w Londynie I-szą 
Międzynarodową Konferencję „BIM DLA 

POLSKI – RYZYKO I WYZWANIA”, 
zaadresowaną głównie do polskich ministerstw, na 
którą zaprosiło grono decydentów z Polski. Swoim 

patronatem konferencję 
objęły: Ambasada RP w 
Londynie, British Polish 
Chamber of Commerce, 
PIIB, Wydział Inżynierii 
Lądowej i Fundacja 
Politechniki Warszawskiej a 
takze EFPSNT. 
Celem tej konferencji jest 
wyciągnięcie dla Polski 
pozytywnych wniosków z 
technologii BIM (Building 
Information Modelling). 

W programie konferencji znalazły się takie tematy 
jak: BIM przygotowanie projektu w UK, Ramy 
formalnoprawne BIM, Projekty kubaturowe w BIM, 
Projekty liniowe w przyszłości, BIM w PL analiza, 
BIM w architekturze, Największe inwestycje w 
Londynie realizowane przy pomocy technologii BIM.  

 
����  23-26 kwietnia 2014  
- Stowarzyszenie 
Techników i Inżynierów 
Polskich na Litwie we 
współpracy z Oddziałem 

FSNT NOT w Ostrołęce oraz Wydziałem Promocji 
Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, 
organizuje Międzynarodową Konferencję na temat : 
”INNOWACYJNE PROJEKTY ŹRÓDŁEM WZROSTU 
KONKURENCYJNOŚCI FIRM I DROGĄ DO LEPSZEGO 
ZASPOKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNYCH”. 
Konferencja odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w 
Wilnie. W ramach konferencji przewidziane są 
oprócz referatów na w/w temat także: Seminarium 
pt. „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA 
GOSPODARCZA – WARUNKI, MOŻLIWOŚCI I 
SZANSE”, spotkania biznesowe, wizyta na 21 
Międzynarodowych Targach Budownictwa „RESTA-
2014” na LITEXPO oraz zwiedzanie zabytków Wilna. 

Koszt uczestnictwa w konferencji wraz z pełnym 
utrzymaniem oraz zwiedzanie Wilna z 
przewodnikiem wynosi 150 € od osoby. 

Koledzy ze STIPL bardzo serdeczne zapraszają do 
uczestnictwa jak również do wygłoszenia referatów. 

Zgłoszenia na e-mail: stanislawolszewski1@wp.pl. 

Kordynatorem programu jest czlonek Zarządu STIP 
ds. Kontaktów z zagranicą Kol. Henryk Falkowski 
(tel. kom. +370 655 37219). 
 
 

 
 

 
����  21 stycznia - odbyło się w POSK-u 
tradycyjne Spotkanie Opłatkowe 
Stowarzyszenia, w którym uczestniczyły 4 
pokolenia czlonków i sympatyków STP. 

Seniorzy, czlonkowie w średnim wieku, młodzi 
studenci oraz dzieci. Nawiazywało to do spotkań tzw. 
‘rodziny technicznej’ w latach powojennych, w którym 
to czasie ‘technicy’ stanowili bardzo aktywną 
społeczność emigracyjną. Nowoprzybyli rodacy po 2004 
roku odnawiają STP-owskie tradycje. 

W pięknie udekorowanej sali przez członków 
Akademii Design STP, uczestnicy Opłatka wysłuchali 
lokalnego chóru „Volare” prezentującego polskie i 
angielskie kolędy i pastorałki i dzielili  się opłatkami 
składając wzajemne życzenia. Atrakcją wieczoru była 
prelekcja nt. pożyteczności ... pszczół dla środowiska 
naturalnego, w których to badaniach w 
Uniwersytecie Nottingham uczestniczyła polska 
doktorantaka. Temat...słodki i zarazem interesujący. 

����  21 stycznia br. – otwarcie pierwszej polskiej 
instytucji finansowej pod nazwą Polish Credit Union 
UK (PCU-UK) zwanej Polską Unią Kredytową. 

Informujemy o tym, gdyż to STP podjęło się misji 
zorganizowania takiej instytucji, co przecież nie jest 
profilem inżynierskiego stowarzyszenia. Ale nie było 
żadnej innej organizacji polskiej, która mogła by się 
podjąć takiego zadania, pomocy dla ponad 600 tys. 
polskiej społeczności na wyspach, przybyłej po 2004 
roku, z której bardzo wielu ciężko pracujących, ma 
trudności w tamtejszych bankach, nie obsługujących 
posiadaczy małych sum. 
Członkowie STP zorganizowali komitet założycielski i 
uczestniczyli w prawie trzyletnich szkoleniach o 
bankowości spółdzielczej, po czym dzięki pomocy 
głównego sponsora z kraju (Kasy Stefczyka) uzyskali 
pożyczkę na rozpoczęcie działalności i po wielu 
przygotowaniach Bank Anglii udzielił akredytacji.  

Tak więc osoby należące do STP stają się członkami 
Unii Kredytowej. Nawiązaliśmy współpracę z 
odpowiednikiem w Nowym Jorku, z kasami 
brytyjskimi zwanym Credit Unions i odpowiednikami 
z kraju, działającymi na zasadzie spółdzielczości, 
gdzie wszyscy członkowie są współwłaścicielami 
kasy. Wygłąda na to, że inżynier potrafii nie tylko 
projektować ale również opiekować się finansami. 
Oczywiście na bieżąco PCU obsługiwać będą etatowi 
pracownicy. Wiecej można przeczytać w witrynie 
www.stpuk.org . 

����  9 marca br. – odbyło się Walne Zebranie na 
którym wybrano nowe władze STP. Prezesem został 
mgr inż. Piotr Dudek, dotychczasowy prezes, który 
będzie prowadził STP w kolejnej 3 kadencji. 
Zastępcami zostali mgr inż. Marcin Siliński (druga 
kadencja) oraz dr inż. Marian Zastawny, były 
doktorant londyńskiego Imperial College. 
Sekretarzem jest inż. Marta Truskowska. W sklad 
zarządu weszli również byli członkowie 
poprzedniego zarządu m.in. Krzysztof Ruszczyński, 
Andrzej Fórmaniak oraz Ryszard Chmielowiec. 
 

����  12 kwietnia 2014  - w Stacji 
Naukowej PAN w Paryżu odbędzie się 
Walne Zebranie SITPF. Będzie to  
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na 
którym zostaną wybrane nowe władze 
na następną kadencję 2014-2016. 
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