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Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 

 
W pierwszym półroczu 

2015 roku miało miejsce wiele 
interesujących wydarzeń w 
naszym środowisku inżynierskim, 
związanych z ważnymi rocznicami 
stowarzyszeń technicznych zarówno w Polsce 
jak i za granicą. 

Rocznice takie pozwalają zawsze 
spoglądnąć spokojnie wstecz, przypomnieć 
sobie i oddać hołd tym co zakładali te 
stowarzyszenia, docenić dorobek wielu 
pokoleń inżynierów i techników a także 
zastanowić się nad dalszą ich działalnością. 

Chciałbym zatem w niniejszym wydaniu 
poświęcić więcej miejsca temu tematowi. 

Bezwzględnie w naszej europejskiej 
Federacji wydarzeniem N° 1 było 75-cio lecie 
Stowarzyszenia Techników Polskich w 
Wielkiej Brytanii. Jakkolwiek powstało ono     
7-go września 1940 to uroczystości odbyły się 
w Londynie już w dniach 27-29 marca br. 
Stowarzyszenie to było emanacją 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Polskich na Emigracji założonego w 1939 roku z 
polskich uchodźców przybyłych do Francji, a po 
jej upadku przeniesione do Wielkiej Brytanii. 
Do tego tematu powrócimy w dalzej cześci 
„Flash Info”. 

Natomiast, na szerszą skalę technicznego 
środowiska polskiego i polonijnego, rok 2015 
jest również rokiem wielu innych ważnych 
rocznic. 

Należy tu zacząć od najstarszej tj. od 180 
rocznicy założenia przez Generała Józefa 
Bema, w Paryżu w 1835 r., Towarzystwa 
Politechnicznego Polskiego. Datę tą można 
przyjmować jako początek polskiego, 
technicznego ruchu stowarzyszeniowego. W 
roku 2015 przypada także 110 rocznica 
powstania Domu Technika w Warszawie, 70 
rocznica założenia Naczelnej Organizacji 
Technicznej NOT oraz 60 rocznica powstania 
Muzeum Techniki i Przemysłu przy FSNT NOT. 
Dlatego też Rada Krajowa FSNT-NOT podjęła 2. 
lutego br. decyzję o ustanowieniu 2015 r.  
Rokiem Jubileuszowym. 

Centralne uroczystości związane z tymi 
rocznicami miały miejsce w Warszawie, w 
Domu Technika, siedzibie FSNT NOT, w których 
oprócz licznej rzeszy polskich i polonijnych 
inżynierów i techników z całego świata, udział 
wzięli przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych. 

Życzmy zacnym Jubilatom dalszych 
długich lat istnienia i działania dla dobra 
polskiej myśli technicznej, polskiej gospodarki i 
społeczeństwa Rzyczypospolitej. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

                                             Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 

 
 

 
 

 

 

 

 

75 lecie STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW 
POLSKICH w WIELKIEJ BRYTANII (STP UK) 

Londyn, 27-29 marzec 2015 r.  

Obchody 75-lecia Stowarzyszenia Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii (27-29 marca 2015) 
odbyły się pod hasłem „Celebrujemy tradycje. 
Tworzymy przyszłość”  

Patronat honorowy nad obchodami objęli: 
Witold Sobków – JE Ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Prof. 
Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, 
Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, Ewa Mankiewicz-
Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, Włodzimierz 
Szymczak – Prezydent Europejskiej Rady 
Inżynierów Budownictwa (ECCE) oraz Stefan 
Wylężek – Rektor Polskiej Misji Katolickiej 
w Anglii i Walii. 

Główne uroczystości miały miejsce w sali 
konferencyjnej Ambasady RP w Londynie. 
Wszystkich 
przybyłych 
przywitał i 
słowo wstępne 
wygłosił Piotr 
Dudek, Prezes 
Stowarzyszenia 
Techników 
Polskich, 
następnie głos 
zabrał Witold Sobków, Ambasador RP 
w Londynie, który opowiedział o historycznej 
i współczesnej roli STP w środowisku inżynierów 
polskich pracujących na terenie Wielkiej 
Brytanii. 

Po wystąpieniach 
okolicznościowych 
i wręczeniu 
wyróżnień 
zaprezentowano 
zebranym historię 
oraz osiągnięcia 
Stowarzyszenia 

Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii z 

podziałem 
chronologicznym, 
obejmującym: lata 
II wojny światowej, 
lata 1945–2000 
i 2001–2015. 
Omówiono m. in. 
cele i zadania STP 
w chwili powstania, 
trudną sytuację 
środowisk polskich 
w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej 
oraz osiągnięcia członków STP w projektowaniu 
i usprawnianiu sprzętu wojskowego. 

 

 

Pierwszy dzień obchodów 75-lecia STP 
uświetniła swoim występem, składającym się 
z koncertu pianistycznego i spektaklu wokalno-
pianistycznego Magdalena Żuk, laureatka 
nagrody TV Polonia „Za zasługi dla Polski 
i Polaków poza granicami kraju”. 

Drugi dzień obchodów (28 marca br.) 
poświęcony był konferencji pt. „Tworzymy 
przyszłość”, która odbyła się w Sali Malinowej 
Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego. 

Pierwsza część konferencji to omówienie 
i prezentacja roli polonijnego stowarzyszenia 
technicznego w zjednoczonej Europie. Druga 
część natomiast poświęcona była – 2. 
Międzynarodowej Konferencji BIM (Building 
Information Modeling) dla Polski. Omówiono 
m.in. rolę, znaczenie i rozwój technologii BIM 
w Wielkiej Brytanii ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora zamówień publicznych. 
Przedstawiono również ważniejsze inwestycje 
realizowane w Wielkiej Brytanii z 
zastosowaniem tej technologii, w których 
uczestniczyli i uczestniczą polscy inżynierowie, 
członkowie STP. 

Konferencję 
zakończono bardzo 
interesującą 
debatą na temat 
możliwości 
zastosowania 
technologii BIM 
w Polsce 

i trudności w jej 
wprowadzaniu. 

W trzeci dzień obchodów jubileuszu 
zorganizowano wycieczkę „Śladami polskich 
inżynierów w Londynie”, która obejmowała 
m.in. zwiedzanie budowy nowej stacji metra 
Cross Rail Oxford Street, gdzie pracują także 
polscy inżynierowie, członkowie STP. 

        Oprac. M.P. (STP) 

W uroczystościach wzięli udział inżynierowie ze 
stowarzyszeń członkowskich EFPSNT z Austrii, 
Francji i Niemiec. W imieniu wszystkich 
stowarzyszeń przekazał adres i wręczył dyplom z 

gratulacjami, 
Sekretarz Generalny 
Federacji, Kol. 
J.Ptak. Prezesi 
stowarzyszeń z 
Austrii (J.Buczak), z 
Francji 
(L.Sobkowiak) i z 
Niemiec 
(H.Wąsowska) 
przekazali również 

gratulacje od swoich stowarzyszeń i wręczyli 
okolicznościowe statuetki, a doskonała kuchnia 
sprzyjała przyjacielskim rozmowom i 
nawiązywaniu nowych kontaktów. 

Przyp. J.Ptak (EFPSNT) 
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INAUGURACJA OBCHODÓW ROKU 
JUBILEUSZOWEGO ZRZESZANIA SIĘ 
POLSKICH INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 
Pod Honorowym Patronatem  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego  

  16 kwietnia 2015 r. odbyła się w 
Warszawskim Domu 
Technika NOT uroczysta 
inauguracja obchodów 
jubileuszy ruchu 
stowarzyszeniowego 
inżynierów i techników 

W uroczystości wzięli udział 
przestawiciele naczelnych władz polskich m. in.: 
Janusz Piechociński - wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Gospodarki, Olgierd 
Dziekoński - sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP, który uczestnikom uroczystości 
przekazał okolicznościowy adres Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, Małgorzata 
Kidawa-Błońska - sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, która odczytała adres 
gratulacyjny premier Ewy Kopacz, Iwona 
Wendel - podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju oraz szefowie urzędów 
centralnych i instytucji państwowych, a także 
samorządu terytorialnego. 

Obecni byli przedstawiciele świata nauki: 
Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych, Rady Głównej 
Instytutów Badawczych, Akademii Inżynierskiej 
w Polsce oraz towarzystw naukowych. 
Przedstawiciele świata biznesu, reprezentanci 
izb gospodarczych i zawodowych: Krajowej Izby 
Gospodarczej, Polskiej Izby Zaawansowanych 
Technologii oraz Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

Obecni byli także potomkowie gen. Józefa 
Bema, Jana Fijałkowskiego i Piotra 
Drzewieckiego. 

Przede wszystkim zaś obecni byli członkowie 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych tworzą-
cych Federację SNT-NOT z Polski i z zagranicy: 
prezesi i członkowie władz, seniorzy i honorowi 
prezesi NOT, członkowie Komisji i Komitetów 
FSNT-NOT, przedstawiciele Terenowych 
Jednostek Organizacyjnych, Złoci Inżynierowie, 
laureaci konkursów oraz sympatycy ruchu 
stowarzyszeniowego. 
Liczną grupę stanowiła młodzież: laureaci 
Olimpiad, turniejów i konkursów, młodzi 
innowatorzy oraz przedstawiciele studenckich 
kół naukowych. 

W uroczystości wzięli także udział 
przedstawiciele stowarzyszeń technicznych 
EFPSNT: z Francji (prezes L.Sobkowiak), Litwy 
(prezes R.Niewiadomski i sekretarz A.Piotrowicz) 
i Wielkiej Brytanii (wiceprezes K.Ruszczyński). 

Uroczystość otworzyła prezes FSNT-NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny, która powitała wszystkich 
gości i uczestników jubileuszowego wydarzenia. 
Po wystąpieniach gości i listach gratulacyjnych 
wiceminister Iwona Wendel przekazała 
informację pt. „Innowacyjność w kontekście 
nowej perspektywy finansowej na lata 2014-
2020”. 

Okolicznościowy referat w formie specjalnie 
przygotowanej, bogato ilustrowanej graficznie i 
z podkładem muzycznym prezentacji pt. 
"Stowarzyszenia inżynierskie na tle historii 
powszechnej i rozwoju cywilizacji technicznej" 
wygłosiiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny 
Medale Honorowe dla Rozwoju Gospodarki 
otrzymali: Ewa Mańkiewicz-Cudny, Marek 
Bartosik, Tadeusz Pawłowski i Jerzy Suchy.  

Zarządowi FSNT-NOT wręczona została 
statuetka Fundacji im. Hipolita Cegielskiego za 
wierność przesłaniu Stanisława Staszica: „Być 
Narodowi użytecznym”. 

Okolicznościową statuetkę oraz dyplom z 
gratulacjami od EFPSNT i zrzeszonych w niej 
stowarzyszeń, wręczył Prezesowi FSNT NOT, 
Pani Ewie Mankiewicz-Cudny Sekretarz 
Generalny Kol. J.Ptak. 

 

  

Innowacyjnym 
pomysłem na 
uroczystości 
jubileuszowe był blok 
prezentacji dokonań 
młodych inżynierów, 
studentów z kół 
naukowych oraz 
laureatów Olimpiady 
Wiedzy Technicznej i konkursu „Młody 
Innowator”.  

Po części oficjalnej, w kuluarach Warszawskiego 
Domu Technika NOT otwarta została wystawa 
poświęcona gen. Józefowi Bemowi. 
Uroczystość zakończył występ artystyczny 
przygotowany przez Honorowych Złotych 
Inżynierów: Marka Majewskiego, Andrzeja 
Poniedzielskiego, Wiesława Ochmana i Tadeusza 
Drozdę. 

Oprac. J.Ptak (EFPSNT) na podstawie 
sprawozdania z uroczystości na stronie 

internetowej FSNT NOT 

FSNT NOT zaingurował V edycję Konkursu im. 
Stanisława Staszica na najlepsze produkty 
innowacyjne pt. „LAUR INNOWACYJNOŚCI 
2015”. 

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na 
najlepsze produkty innowacyjne „Laur 
Innowacyjności 2015” organizowanego 
corocznie przez FSNT NOT jest promocja 
innowacyjnych produktów, technologii i usług, a 
także innych innowacyjnych rozwiązań 
mogących mieć wpływ na przyspieszenie 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. 
Konkurs ten odbywa się pod wysokimi 
patronatami rządowymi, parlamentarnymi, 
instytucjonalnymi, międzynarodowymi i 
medialnymi. EFPSNT również objęła ten 
Konkurs Honorowym Patronatem. 

W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i 
zagraniczne firmy  zarejestrowane w Polsce  
oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z 
Polski i z krajów,  w których działają polonijne 
stowarzyszenia naukowo – techniczne. Mogą w 
nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne z 
innych krajów, których innowacyjnymi 
produktami może być zainteresowana polska 
gospodarka. 

Uroczysta  Gala, na której zostaną ogłoszone 
wyniki  Konkursu,  odbędzie się 25 listopada 
2015 r. w Sali Balowej Warszawskiego Domu 

Technika NOT w Warszawie. Będzie ona 
poprzedzona III Konferencją „INNOWACJE 
WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
POLSKI – usunąć bariery, stworzyć ułatwienia”. 
Obu tym wydarzeniom będzie towarzyszyła 
wystawa produktów innowacyjnych. 

W ramach Konkursu w dniu 10 czerwca br. na 
Targach ITM w Poznaniu odbyła się Platforma 
współpracy i transferu innowacji „POLSKIE 
INNOWACJE DLA ŚWIATA, ŚWIATOWE 
INNOWACJE DLA POLSKI”, połączona z 
spotkaniami brokerskimi. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 
internetowej www.laurinnowacyjnosci.pl lub 
pod adresem : biuro1@zutnot.com.pl   

 

 
 
 
 

  12 lutego 2015 – w Centrum 
Naukowym Polskiej Akademii 
Nauk w Wiedniu, Kol. Krzysztof 
Dąbrowski (VPI) wygłosił odczyt 
poświęcony polskim inżynierom 
pracującym w Peru w XIX i na 

początku XX wieku. Pięciu z nich jest poświęcony 
wzniesiony w 1914 roku pomnik „Monumento a 
los Ingenieros Polacos”znajdujący się w parku 
Polonia w dzielnicy Jesús Maria w Limie.  
W środku pomnika znajduje się popiersie 
Edwarda Habicha oraz alegoria – postać 
Minerwy oświetlająca je pochodnią a także 
tarcza z herbami Polski i Litwy.  

Z lewej umieszczono godło Polski oraz popiersia 
Franciszka Ksawerego Wakulskiego i 
Władysława Folkierskiego, a z prawej godło Peru 
wraz z popiersiami Władysława Klugera i 
Aleksandra Babińskiego. Losy ich wszystkich 
związane są z losem budowniczego kolei 
transandyjskiej – Ernesta Malinowskiego.  

Władysław Folkierski był matematykiem a także 
profesorem mechaniki i budowy mostów. W 
Peru pracował m.in. przy budowie linii 
kolejowych, a po powrocie do kraju pracował 
jako inżynier m.in. na budowie linii kolejowej 
Chabówka–Zakopane. 

Edward Habich zasłużył się w Peru jako 
organizator pierwszej Politechniki w Ameryce 
Południowej. Jej profesorami byli m.in. Ksawery 
Wakulski i Władysław Kluger. Habich był też 
autorem prac z dziedziny matematyki i 
kinematyki oraz licznych studiów inżynieryjnych.  

Franciszek Ksawery Wakulski był matematykiem 
oraz inżynierem budowy dróg i mostów a na 
Poltechnice w Limie m.in. wykładowcą 
wytrzymałości materiałów, mechaniki i 
matematyki.   

Władysłąw Kluger był w Limie wykładowcą 
hydrauliki i budownictwa lądowego, 
projektantem dróg, mostów, wodociągów. 
Prowadził także studia terenowe, w czasie 
których zajmował sie też tematami 
geograficzno-krajoznawczymi.  

Aleksander Babiński był geologiem zajmującym 
się badaniem Peru pod kątem geologii i bogactw 
naturalnych – ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na okręgi górnicze i kopalnie. Z Polaków 
chyba właśnie on zyskał sobie najrozleglejszą 
znajomość Peru. 

Ernest Adam Malinowski jest postacią kluczową 
dla dziejów i osiągnięć polskich inżynierów w 
Peru. Jest najbardziej znany jako budowniczy 
Centralnej Kolei Transandyjskiej. Za zasługi w 
obronie portu Callao stał się bohaterem 
narodowym Peru. Kolej transandyjska jest 
uważana do dzisiaj za cud techniki. 

Oprac. Krzysztof Dąbrowski (VPI) 

KONFERENCJE 
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  16 kwietnia 2015 – 
konferencja prof. T. Zbigniewa 
Kuźnickiego, byłego Dyrektora 
PAN w Paryżu, pt. Les 
nanotechnologies sont-elles 
extraordinaires ou dangereuses? 
Konferencja zorganizowana przez 

THLP i SITPF w Bibliotece Polskiej w Paryżu. 
Zbigniew T. Kuźnicki jest profesorem 
Uniwersytetu w Strasburgu, pracującym w 
dziedzinie fizyki i elektroniki ciala stalego. 
Nanotechnologie dotyczą obiektów o 
wymiarach milionowej części milimetra. 
Prof.Kuznicki krótko odniósł się do ogromnej roli 
nanotechnologii, bez których nie byłoby 
współczesnych urządzeń w elektronice, optyce i 
nowych materiałach. Trzon referatu poświęcony 
był aktualnym niepokojom związanym z i 
cząstkami o wymiarach nanometrycznych, które 
mogą, z uwagi na ich wymiary,  penetrować  
żywe  organiz-my bez możliwości napotkania 
skutecznego oporu.   
Z drugiej strony, rysujące się zastosowania 
nano-cząstek w szczególnych przypadkach 
chorób, np. raka, dają wielkie nadzieje na 
skuteczne formy leczenia. Niemniej jednak 
ostrożność w odniesieniu do nano-technologii 
jest uzasadniona, by wszechobecność 
swobodnych  nano-cząstek w otoczeniu nie 
wywołała skutków, które dzisiaj trudno 
przewidzieć. 

Oprac. Jan Suski (SITPF) 

  12-13 czerwca 2015 – w ramach 
międzynarodowej konferencji naukowej 
„PRZYWÓDZTWO POLONIJNE – JEGO ROLA I 
WPŁYW NA ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI 
NARODOWEJ POLSKIEJ EMIGRACJI” 
zorganizowanej przez Światową Radę Badań nad 
Polonią, Instytut Nauk Historycznych, Katedrę 
Nauk Pomocniczych Historii 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 
Kongres Polonii Amerykańskiej, referat na temat 
Stowarzyszenia Inżynierów i techników Polskich 
we Francji i jego blisko 100 letniej historii, 
wygłosiła dr inż. Monika Obrębska, członek 
SITPF. 

  26 czerwca 2015 – konferencja Alain Guyot 
z ENSIMAG z Grenoble : „Histoire de la 
mécanisation de l’écriture et du calcul jusqu’au 
premier ordinateur” współorganizowana z PAN 
w Paryżu. 
 

  Czwartki 4You - cykl  
wykładów popularnonaukowych 
mających na celu promowanie 
najnowszych technologii, które 
obecnie wyznaczają trendy w 

nauce i technice, jak również 
nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych. 
W pierwszym półroczu 2015 roku odbyły się:  
 27/01/2015 „ROBOTS - learning to 

generalise grasps to novel objects” dr Marek 
Kopicki 

 26/02/2015  „Geodezja i jej znaczenie w 
projektach inżynierii cywilnej” mgr inż. Piotr 
Passowicz MInstCES 

 7/05/2015 „Learning from the past: 
development of quality control”                    
dr Wojciech Piotrowicz (University of 
Oxford, Saïd Business School) 

  27-30 czerwca 
2015 – XIX 
Międzynarodowa 
Konferencja „Nauka 
a jakość życia” i 
Sympozjum 

Stowarzyszenia Naukowców Polaków 
“Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro” 

CELE: Wielokierunkowa Konferencja ma na celu 
ustanowienie ogólnych powiązań między 
różnymi kierunkami wiary i filozofii, sztuki i 
nauki, w tym twórczości technicznej w oparciu o 
hierarchię wartości, natomiast Sympozjum 

Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 
„Wileńszczyzna: przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość” ma na celu przedstawienie 
problemów regionalnych. 

SEKCJE: 1 - Wartości duchowe i wiara ♦ 2 - 
Historia sztuki i literatury; językoznawstwo ♦3 - 
Edukacja, psychologia i środki masowego 
przekazu ♦ 4 - matematyka, informatyka, fizyka 
i inżynieria ♦ 5 - Ekonomia, polityka, 
bezpieczeństwo i prawo ♦ 6 - Zdrowie i nauki o 
życiu. 

ROCZNICE: Gdzie jesteśmy 70 lat po 2. wojnie 
światowej? Rocznice innych znaczących 
wydarzeń, odkryć, wybitnych 

Program Konferencji i Sympozjum oraz 
Formularz Zgłoszeniowy na stronie internetowej 
SNPL : www.snpl.lt 

        Info Henryk Malewski (SNPL) 
 
 
 
 

  marzec 2015 – inauguracja 
Konkursu SITPF im. JÓZEFA 
LIPKOWSKIEGO I STANISŁAWA 
ZIEMBIŃSKIEGO dla studentów 
ostatniego roku studiów uczelni 
technicznych we Francji na 

najlepszą pracę dyplomową i jej prezentację. 
Zadaniem konkursowym jest osobista 
prezentacja zagadnień z pracy dyplomowej 
przygotowywanej na uczelni technicznej, której 
obrona przewidziana jest w trakcie bieżącego 
roku konkursowego. Tegoroczna edycja 
Konkursu trwa od 1.03.2015 do 31.10.2015. 
Regulamin Konkursu i Formularz Zgłoszenia 
znajdują się na stronie internetowej SITPF : 
http://sitpf.europolonia.org 

  Kwiecień 2015 – zostały 
ogłoszone oficjalnie wyniki 
Konkursu „Wybitny Polak” 2015 we 
Francji, organizowanego przez 
Fundację „TERAZ POLSKA”. Wśród 
laureatów tegorocznej edycji 
znalazło się dwóch inżynierów 
SITPF: 

 w Kategorii BIZNES :  
mgr inż. Leopold PŁOWIECKI – wynalazca, 
przesiębiorca, producent światowej sławy 
kateterów do bezinwazyjnych operacji 
mózgowych  

 w kategorii NAUKA : 
dr hab. inż Jerzy NIZIŃSKI – znakomity 
specjalista w dziedzinie ekologii i inżynierii 
rolnej 

Gratulujemy tego sukcesu obu Kolegom i 
wyrażamy nadzieję, że ich osiągnięcia do tytułu 
Laureta Roku, zostaną także właściwie ocenione 
przez Jury Konkursowe w Warszawie. 

  25 kwietnia 2015 – Walne Zebranie 
sprawozdawcze SITPF (WZ wyborcze odbywają 
się co dwa lata) 

  23 maja 2015 – wycieczka członków i 
sympatyków SITPF do nowo-otwartego Muzeum 

Fundacji 
Louis Vuitton 
w Paryżu. 
Wspaniały 
budynek 
Fundacji, 
projektu 
znanego 
architekta 

Frank Gehry, jest położony w ogrodach "Jardin 
d'acclimatation" w Lasku Bulońskim (Bois de 
Boulogne) w Paryżu. Inauguracja tego obiektu 
miała miejsce 20 października 2014 r. 

Frank Gehry, projektując budynek, zainspirował 
się architekturą ze szkła Wielkiego Pałacu 
(Grand Palais) a także szklaną strukturą 
Palmarium, ktȯre zdobiło od 1893 r Jardin 
d'Acclimatation. Pod jego reką budynek Fundacji 
przybiera kształty wielkiego żaglowca z 12 
szklanymi żaglami nadmuchanymi przez wiatr i 
okrywającymi biały lodowiec pływający w 
basenie z wodą. Każdy z tych żagli, o rȯżnych 
formach i krzywiznach, jest podtrzymywany 
przez skomplikowane struktury belek i słupȯw z 
drewna i ze stali.      

Projekt o powierzchni 11 700 m2 i wysokości 
ponad 40 m, został zrealizowany przez VINCI 
Construction a pracowało przy nim ponad 700 
inżynierȯw i technikȯw. Do koncepcji i 
projektowania używano programu 
komputerowego 3D, Digital Project. 
Koszt konstrukcji, początkowo oszacowany na 
100 milionȯw Euros, prawdopodobnie doszedł 
do sumy 500 milionȯw ze względu na wysokie 
koszty produkcji innowacyjnych paneli ze szkła. 

Muzeum i galerie znajdujące się w budynku 
Fundacji są przeznaczone na expozycje sztuki 
wspȯłczesnej ale nie tylko. Odbywają się tu 
także kolokwia, debaty, spektakle, koncerty i 
wiele innych ciekawych imprez. 

        Oprac. Anna Kowalczyk (SITPF)  

  31 maja 2015 – 172. Pielgrzymka Polonii 
Francuskiej do polskiej nekropoli w 
Montmorency z udziałem delegacji SITPF, która 
złożyła bukiet kwiatów przed tablicą 
upamiętniającą Henryka Lipkowskiego, prezesa 
SITPF okresu wojennego, zamordoanego w 
obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie w 
1944 r. 

  13 czerwca 2015 – W posiadłości Kasi i 
Romka Szatanika (członek SITPF) w Normandii 
miało miejsce 22. Spotkanie Przyjacielskie 
członków SITPF i AMOPF i ich sympatyków. 
Zaczęło się to w 1994 roku. Pomysłodawcą był 
ówczesny prezes SITPF, Kolega Krzysztof 
Kohlmunzer, a pierwsze spotkanie odbyło się w 
dniu 50-tej rocznicy lądowania Aliantów w 
Normandii i inauguracji tunel pod Kanałem La 
Manche przez Królową Wielkiej Brytanii i 
Prezydenta Francji F.Mitterand'a.  

  24 kwietnia 2015 
– Walne Zebranie 
sprawozdawcze 
SNPL za rok 2014 
(maj 2014 – kwiecień 
2015 r.) 

  maj 2015 -  
Udział w uroczystościach (w tym – składanie 
kwiatów na wileńskiej nekropolii Rossa), 
poświęconych rocznicy ustanowienia 
Konstytucji 3 Maja 

        Info Henryk Malewski (SNPL) 

  7-8 marca 2015 – Polish 
Design Fair (Targi Rzeczy 
Ładnych) Spring Edition 2015 - 
projekt łączący część targową z 
warsztatami i prezentacjami 

dotyczącymi szeroko pojętego 
designu. Na targach można było nie 

tylko kupić i sprzedać rzeczy wykonane przez 
polonijnych projektantów, ale wziąć udział w 
kreatywnych warsztatach dla dzieci i dorosłych 

  12 kwietnia 2015 – Walne Zebranie STP -  
 dokonano wyboru nowego Zarządu STP w WB 
na kadencję 2015-2016 :  
Prezes – dr inż. Marian Zastawny  
Wiceprezesi: mgr inż. Piotr Dudek, mgr inż. 
Michał Wroński, mgr Małgorzata Kiszelka  
Sekretarz - mgr inż. Agnieszka Kępka  
Skarbnik - mgr inż. Paweł Kisiel  
Członkowie Zarządu:  

 dr inż. Andrzej Fórmaniak  
 prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec  
 mgr inż. Marcin Siliński  
 inż. Marta Truskowska  
 inż. Bartosz Truskowski  
 dr inż. Ewelina Wachnicka  
 mgr inż Kacper Więckowski  

W imieniu Sekretariatu Generalnego EFPSNT, a 
także wszystkich Koleżanek i Kolegów ze 
stowarzyszeń członkowskich, gratuluję 
serdecznie nowemu Prezesowi i nowym 
władzom STP i życzę wielu dalszych osiągnięć w 
pracy stowarzyszeniowej zarówno dla dobra 
interesów STP jak i EFPSNT. 
 
  26 maja 2015 - w Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość 
odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej 
upamiętniającej działalność polskich techników 
lotnictwa na Zachodzie w czasie II Wojny 
Światowej. Podczas uroczystości STP 
reprezentowała delegacja w składzie: Marian 
Zastawny, Jerzy Habdank-Toczyski i Jan 
Tarczyński. 

INNE WYDARZENIA 

Delegacja STP (od lewej) : Prezes Marian Zastawny oraz 

członkowie : Jan Tarczyński i Jerzy Habdank-Toczyski. 

http://www.snpl.lt/
http://sitpf.europolonia.org/
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Jednym z aspektów działalności STP jest 
dokumentowanie aktywności naszych członków, 
przypominanie o roli i osiągnięciach polskiej 
myśli technicznej oraz występowanie o 

uhonorowanie ważnych osiągnięć historycznych. 
W związku z tym STP wyszło z inicjatywą 
upamiętnienia wysiłku i poświęcenia polskich 
techników lotnictwa podczas II Wojny 
Światowej. Do tej pory dużo miejsca poświęcano 
osiągnięciom polskich pilotów, ale to dzięki 
świetnemu wyszkoleniu techników i inżynierów 
personelu naziemnego, piloci ci mogli latać na 
sprawnych maszynach. Bogate osiągnięcia 
polskich techników zostały udokumentowane w 
dwutomowym wydawnictwie w formie książki 
Jerzego Płoszajskiego pt. „Technicy Lotnictwa 
Polskiego na Zachodzie (1939-1946)”. Jest to 
niezwykle pasjonująca lektura, dająca 
świadectwo nie tylko faktom historycznym, ale 
również niezłomnemu patriotyzmowi. 

Inicjatywa uhonorowania polskich techników 
lotnictwa została podjęta przez Dowódcę 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Broni 
pil Lecha Majewskiego, który ufundował tablicę 
oraz przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
Jerzego Guzdka, który zgodził się na powieszenie 
jej Kaplicy Pamięci Katedry Polowej Wojska 
Polskiego. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza, 
umieszczona tam tablica pamiątkowa 
poświęcona pamięci techników wojskowych. 

W imieniu STP dziękujemy Panu Generałowi 
Lechowi Majewskiemu za podjęcie inicjatywy, 
Księdzu Biskupowi Józefowi Guzdkowi za 
wyrażenie zgody na lokalizację Tablicy w 
Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz dr 
Janowi Tarczyńskiemu, dyrektorowi Centralnej 
Biblioteki Wojskowej, a także członkowi STP za 
bycie katalizatorem tego wydarzenia. 

       

  Oprac. Marian Zastawny (STP) 

  30-31 maja 2015 - Akademia Design 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii zorganizowała kolejne kreatywne 
warsztaty dla dzieci i dorosłych.  

Sobotnie warsztaty shabby chic i decoupage dla 
dorosłych  były zaproszeniem do twórczego 
projektowania rzeczy pięknych, praktycznych i 
nietuzinkowych. To również propozycja dla tych, 
którzy jeszcze nie odkryli w sobie kreatywności i 
talentu, to możliwość zabawienia się własną 
kreatywnością, pomysłowością i talentem. 
Panie, które wzięły udział w warsztatach 
zorganizowanych przy okazji Dnia Matki 
poznawały techniki przywracania młodości 
starym rzeczom i były niezwykle zadowolone. 
Warsztaty poprowadziła Małgorzata Kiszelka, 
dyrektor kreatywna Akademii Design STP. 

Przez całą 
niedzielę 
natomiast, z 
okazji Dnia 
Dziecka, na 
dzieci 
czekało 
mnóstwo 
atrakcji. 
Można było 
dołączyć w 

każdej chwili i i dowiedzieć się, jak dawniej 
budowano polskie miasta (warsztat „Spotkanie z 
architekturą”). Można było wykonać 
inspirowane tradycjami ludowymi filcowe 
ptaszki (warsztat „Spotkanie z home design”), 
czy zaangażować się w poznawanie tajników 
kucennej chemii (warsztaty „Spotkanie z chemią 
wokół nas” .  

Dzieci miały 
dostęp do 
niezwykłych 
materiałów – 
przebierały w 
różnorodnych 
tasiemkach, 
papierach, 
filcu, 
materiałach z odzysku. Było kolorowo i 
magicznie. Każdy mógł ykonać tyle prac, na ile 
miał ochotę. Oczywiście wszystkie prace młodzi 
artyści mogli zabrać do domu. Warsztaty 
poprowadziła Ania Konieczna, członek STP. 

        Oprac. M.P. (STP) 

  Projekty 2015 : 

 Wystawa prezentująca osiągnięcia polskich 
inżynierów lotniczych w okresie II wojny 
światowej  

 Udział i współpraca w organizowaniu 
konferencji Politechniki Warszawskiej na 
temat działalności polskich inżynierów 
lotniczych w czasie II wojny światowej 

  12 lipca 2015 – Polish Design Fair (Targi 
Rzeczy Ładnych) Summer Edition 2015  

 Info : M. Kiszelka (STP) 

  7 września 2015 - Uroczystość odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej 75-lecie powstania STP 
w WB,  w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, 1 
Leysfield Road, Hammersmith, London, W12 
9JF, w Poświęcenia tablicy dokona Prymas Polski 
ks. abp Wojciech Polak. 

        Info: Ryszard Chmielowiec (STP) 

 
 20-22 maja 2015 – odbyły się 
w Wiedniu 3-dniowe warsztaty 
dla ponad 30-osobowej grupy 
developerów z Polski. Zostały one 
zorganizowane z inicjatywy 
Konsulatu Austrii w Krakowie 

przez  VPI – Stowarzyszenie Inżynierów Polskich         
w Austrii we współpracy z Austriacką Izbą 
Gospodarczą. W siedzibie AIG przy 
Schwarzenbergplatz 14 uczestników warsztatów 
przywitali: Andrzej Tombiński, Konsul Honorowy 
Austrii w Krakowie, Józef Buczak, Prezydent VPI 
oraz Claudia Tietze z ramienia Austriackiej Izby 
Gospodarczej. W tematykę spotkania zebranych 
wprowadzili: Radca Jerzy Jędrzejewski oraz 
Attache Handlowy Amb. Austrii w Warszawie 
Stefan Stantejski. 
W programie pierwszego dnia warsztatów 
znalazło się szereg prezentacji obrazujących 
istotne i aktualne zagadnienia związane z 
budownictwem, m.in.: na temat systemów 
finansowania budownictwa mieszkaniowego w 
Austrii, czy  realizacji projektów developerskich 
w obiektach zabytkowych. Szefowa Austrian 
Business Agency przedstawiła możliwości 
inwestycyjne w Austrii, a austriaccy 
deweloperzy podzielili się swoimi 
doświadczeniami z kolegami z Polski. 

 
Drugi 
dzień 

warsztatów przeznaczony był na obejrzenie 
projektów już zrealizowanych oraz inwestycji w 
trakcie realizacji, w tym w Aspern (to tutaj w 
1809 roku wojska austriackie zwyciężyły  armie 
Napoleona) i Donaucity.  
W Aspern powstaje jeden z największych i 
najnowocześniejszych projektów 
urbanistycznych w Europie. Jego realizacja 
rozpoczęła się w 2010 roku od stworzenia 
sztucznego jeziora o pow. 5 ha; wokół niego 
powstaje „miasto nad jeziorem”. Do 2028 roku 
zostaną wybudowane obiekty mieszkaniowe dla 
20.000 osób o łącznej powierzchni 2,4 mln m2; 

powstanie 20 tys. miejsc pracy w obiektach 
biurowych, badawczo-rozwojowych i 
usługowych. Już teraz kilka tysięcy mieszkańców 
ma do dyspozycji metro (2 stacje), którym w 

ciągu 20 min. można dostać się do centrum 
Wiednia.  
Założeniem projektu jest pozostawienie 50% 
miasta bez zabudowy kubaturowej oraz 
minimalizacja prywatnej komunikacji 
samochodowej. Założono następujące 
proporcje: po 40% ruch pieszy i rowerowy oraz 
komunikacja publiczna, a tylko 20% samochody. 
Na każde mieszkanie mają przypadać 2 miejsca 
rowerowe  i tylko 0,7 parkingowego dla 
samochodów. Zrezygnowano z centrów 
handlowych - do najbliższego  sklepu ma być sto 
kilkadziesiąt kroków; zaprojektowano system 
wypożyczania specjalnych rowerów 
transportowych. 

Donaucity to dzielnica wieżowców powstająca 
od 1996 roku w sąsiedztwie siedziby ONZ, która 
istnieje od lat 70-tych XX wieku. W 2013 roku  
oddano tutaj najwyższy jak dotąd budynek o 
wysokości 220m: DC Tower wg projektu 
francuskiego architekta D. Perrault`a. 

Uczestnicy warsztatów 
zwiedzili również: 
„Gasometer” - w 
zabytkowych obiektach, 
dawnych magazynów i 
gazowni powstały  lofty oraz  
nowy dworzec centralny 
wraz całą dzielnicą biurowo-
usługowo-mieszkaniową. 

Trzeci dzień przeznaczony 
został na zapoznanie się z 
rewitalizowanymi 
budynkami z przełomu XIXi 
XX w.  Jeden z obiektów to 
biurowiec Uniwersytetu 
Technicznego  o dodatnim 
bilansie energetycznym, 
który dostarcza więcej 

energii do sieci, niż wynosi jego 
zapotrzebowanie.  

  Oprac. Andrzej Tombiński (VPI) 

 marzec 2015 – udział w 
spotkaniu w Berlinie nt. 
„Przedstawienie działalności 
Polskiej Rady Społecznej”, 
którego gościem specjalnym 
była Dr Kamila Schöll-

Mazurek, Kierownik Programowy Polskiego 
Centrum Kompetencyjnego przy Polskiej Radzie 
Społecznej. 

 10 maja 2015 - odbył się cykliczny festyn - 
DZIEŃ POLONII w Berlinie zorganizowany przez 
Związek Krajowy w Berlinie Polskiej Rady w 
Niemczech. Stoisko reprezentacyjne ZFPITN – 
promocja Zrzeszenia oraz EFPSNT. Loteria pytań 
technicznych dla dzieci, poczęstunek, we 
współpracy z THW (Technisches Hilfswerk) – 
prezentacja wyposażenia technicznego i pracy 
wolontariuszy oraz udzielania pierwszej pomocy 
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