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Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 

 
Ostatnie trzy miesiące 2017 

upłynęly pod znakiem coraz 
częstszych zamachów: Londyn, 
Paryż, Manchester, znowu 
Londyn, Bruksela, ... Okazuje się, że dzisiaj 
wszystko może być bronią. Niekoniecznie to 
musi być popularny „kałasznik” czy trotyl. Może 
to być zwykła butla z gazem, samochód czy też 
nóż kuchenny. A co w przyszłości? Co gorsze, że 
wróg jest coraz częściej niewidoczny. Nie musi 
to być terrorysta przybyły z zewnątrz. Jest 
między nami. Okazuje się, że coraz więcej jest 
takich „cichych, spokojnych, uprzejmych, ...” 
mieszkańców, jak o nich mówią sąsiedzi, 
posiadających obywatelstwo i wszelkie 
dokumenty według reguł. Często są już urodzeni 
w krajach europejskich i korzystają w pełni z 
tutejszych dobrodziejstw (lecznictwo, 
ubezpieczenie społeczne, szkolnictwo,..) a 
nawet często z dodatkowej pomocy finansowej. 
A mimo wszystko zabijają na ślepo swoich 
współmieszkańców. Wydawało nam się w 
Europie (i nie tylko), że możemy żyć spokojnie. 
Niestety, okazuje się że nie. Stan wojny został 
przeniesiony z Bliskiego Wschodu nasz teren. I 
przyjdzie nam żyć z przeświadczeniem, że nie 
jesteśmy bezpieczni. Wszystko jest tylko kwestią 
nie znalezienia się w danym momencie w złym 
miejscu. Ale czy nie jesteśmy za ten stan rzeczy 
trochę odpowiedzialni? 

W ciągu tych ostatnich miesięcy żyliśmy też 
wyborami. Najpierw w Holandii, potem we 
Francji. Ugrupowania nacjonalistyczne i 
populistyczne wzrosły w siłę wykorzystując 
niezadowolenie społeczeństw. Jakkolwiek 
dotyczyły one w pierwszym rzędzie nas żyjących 
w tych krajach ale chyba nie tylko o czym mogą 
świadczyć telefony mocno zaniepokojone jakie 
otrzymywałem także z Polski po pierwszej turze 
wyborów i gratulacje (?) po 2giej. Po raz 
pierwszy odczuliśmy do jakiego stopnia media 
moga modelować opinię publiczną i w rezultacie 
wynik wyborów. Może na następne wybory, nie 
będzie potrzeba kampanii wyborczej, ale tylko 
media zrobią sondaże i powiedzą nam kogo 
trzeba wybrać. Niemniej, olbrzymia cześć 
społeczeństwa francuskiego jest zniechęcona 
takimi wyborami o czym świadczą wybory do 
parlamentu, w których, rekordowo, ponad 57% 
ludności nie udało się do urn! 

W każdym razie, nie ma mowy o „Frexicie”. 
A co dalej? Jak wspólna Europa będzie 
funkcjonować po „Brexicie”? Czas pokaże.  

A co wśród stowarzyszeń Federacji? 
Niestety informacje nie napływają ze wszystkich. 
Ale wiemy, że STP w Wielkiej Brytanii regularnie 
organizuje spotkania z cyklu „Czwartki4you”, 
SNPL – międzynarodową konferencję nt. 
oświaty mniejszości narodowych a SITPF 
przygotowywuje się do Jubileuszu 100 lecia w 
październiku br. i związanej z nim konferencji nt. 
4.0 rewolucji przemysłowej. 

Życzę wszystkim udanych wakacji! 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

                                      Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 

 

 

 

 
  27 luty 2017 – prezes Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii,              
dr inż. Marian Zastawny został wyróżniony 
tytułem Złotego Inżyniera Polonijnego w XXIII 
plebiscycie czytelników Przeglądu 
Technicznego ZŁOTY INŻYNIER 2016. 

W imieniu Zarządu, Sekretariatu 
Generalnego oraz wszystkich członków 
EFPSNT a także moim własnym pragnę 
bardzo serdecznie pogratulować 
naszemu Koledze tego tytułu, który 
honoruje Jego wkład w rozwój 
gospodarki i promuje polską myśl 
techniczną i życzyć Mu wielu dalszych 
sukcesów na polu zawodowym i w życiu 
prywatnym. 

  maj 2017 – podobnie jak w roku ubiegłym, 
tak i w tym roku, EFPSNT objęła Patronatem 
Honorowym Konkurs Konstrukcji Studenckich 
KOKOS 2017, organizowany przez NZS AGH w 
Krakowie; niestety w Gali Finałowej, która miała 
miejsce w dniu 29. maja nikt z EFPSNT nie był w 
stanie wziąć udziału.  

  12. października 2017 w Paryżu – będzie 
miało miejsce Walne Zebranie delegatów 
stowarzyszeń członkowskich Federacji; będzie 
ono połączone z Jubileuszem 100 lecia SITPF. 

 
 
 
 

 
  Z cyklu Czwartki 4You, w 
POSKu miały miejsce prelekcje: 

 - 24 styczeń 2017 - gościem 
spotkania był Cezary M. Bednarski, 

polski architekt, zdobywca wielu 
prestiżowych nagród, członek 

Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich 
(RIBA) i doradca Royal Society of Arts  

- 2 marzec 2017 - seminarium “Jak wyceniać 
roboty budowlane” - Gościem spotkania był 
Piotr Jaworowski 

- 30 marzec 2017 – prelekcja „Sztuka wystąpień 
publicznych” - Jak wzbudzić zainteresowanie 
słuchaczy i przekazać wiedzę? Jak zrobić to 
swobodnie, gdy większości z nas towarzyszy 
stres? Jak sprawić, aby zyskać porządany luz i 
brzmieć wiarygodnie? Prelekcję poprowadziły: 
 Izabela Wilczyńska - trener NAO Institute, 

specjalista do spraw komunikacji oraz 
autoprezentacji i wystapień publicznych. 

 Monika Mikowska – trener NAO Institute ze 
specjalnością w zarządzaniu mową ciała 

- 18 maj 2017 – „Rozwiązywanie sporów w 
budownictwie” Spotkanie było poprowadzone 
przez Victorię Kempthorne. Victoria pracuje na 
co dzień jako prawnik (senior solicitor) i 
specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów w 
sektorze budowlanym.  

- 15 czerwiec 2017 – „Kiedy mózg zapomina... 
co możemy robić, by pamiętać jak najdłużej?” –  
prelekcja Iwony Zaczyk, doktora nauk 
medycznych w dziedzinie biologii medycznej, 
Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, obecnie koordynatorki badań 
klinicznych w zakresie demencji w prywatnym 
Ośrodku Badań Klinicznych w Londynie 

  19 marzec 2017 – w ramach trwającego w 
tym czasie British Science Week, odbył się w 
POSKu, współorganizowany przez STP Science 
Day: Poland’s Contribution - festyn nauki, 
technologii, inżynierii i matematyki obfitujący w 

pasjonujące wykłady, interaktywne warsztaty i 
ekscytujące eksperymenty. Ponad 500 dorosłych 
i dzieci, z Londynu i nie tylko (goście z 
Southampton, Manchester, itd.) brało udział w 
szeregu różnorodnych atrakcji, które 
przygotowali członkowie STP 

  30-31 maj 2017 – udział STP w konferencji o 
tematyce BIM, która odbyła się na Politechnice 
Krakowskiej. W ramach „Tygodnia BIM na PK”, 
szerszej inicjatywy promocji metodyki i 
technologii BIM Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej, miały miejsce dwie 
konferencje pt. „BIM w edukacji” w dniu 30 
maja i „BIM dla inwestorów publicznych” w dniu 
31 maja. Patronat nad nimi objął JM Rektor 
Politechniki Krakowskiej wraz z m.in. 
Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, 
PZITB, SARP, STP, Stowarzyszeniem BIM dla 
Polskiego Budownictwa i Fundacją EccBIM 

  10-11 czerwiec 2017 – letnia sesja kursów 
AutoCAD na poziomie podstawowym i 
zaawansowanym 

  24-25 czerwiec i 1-2 lipiec – „Randka z 
Revitem!” - dwudniowe kursy Revit Structure  
Programy szkoleń na : 
 www.akademiatechniczna.co.uk 

  4 lipiec 2017 – Spotkanie geodetów STP - 
pierwsze otwarte branżowe spotkanie 
geodetów i wykonawców zawodów 
pochodnych, będących członkami 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii. Spotkanie ma na celu integrację 
polskiego środowiska geodezyjnego w UK, 
poprzez: 
 Poznanie się i wymianę kontaktami  
 Wymianę doświadczeń  
 Ustalenie wzajemnych potrzeb: mentoring, 

pomoc w poszukiwaniu pracy i/lub rozwoju 
kariery zawodowej  

 Wzajemna pomoc przy realizowanych 
projektach  

 Zebranie pomysłów na kolejne spotkania  

  6-8 kwiecień 2017 r. - 
SNPL zorganizowało  między-
narodową interdyscyplinarną 
konferencję naukową „Nauka 
a oświata mniejszości 

narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro“ 
(aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, 
prawne i historyczne), która odbyła się w Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie. 

W otwarciu konferencji uczestniczyli i 
przemawiali Przewodniczący (Marszałek) Sejmu 
Republiki Litewskiej prof. Viktoras Pranckietis, 
poseł na Sejm Republiki Litewskiej Jarosław 
Narkiewicz, Dyrektor Departamentu Mniejszości 
Narodowych przy Radzie Ministrów Republiki 
Litewskiej dr Vida Montvydaitė, Prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz 
Piotr Bonisławski, Ambasador Nadzwyczajny i 
Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie 
Jarosław Czubiński. Na otwarciu konferencji był 
też Konsul Generalny RP w Wilnie Stanisław 
Cygnarowski. Na ostatniej sesji i w zakończeniu 
konferencji udział wzięli Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej Maria Koc oraz senator 
RP Czesław Ryszka.  

Nota od Redakcji: ograniczona objętość wydania 
„Flash Info” niestety nie pozwala na 
zamieszczenie całości sprawozdania prof. 
Henryka Malewskiego z konferencji. Za 
pozwoleniem Autora, Redakcja dokonała 
znacznych skrótów artykułu pozostawiając 
głównie tytuły referatów, pozwalające na 
odzwierciedlenie tematyki poruszanej przez 
autorów referatów w poszczególnych sesjach. 
Całość sprawozdania ukaże się na stronie 
internetowej EFPSNT. 

KONFERENCJE 

Z ŻYCIA FEDERACJI 

mailto:efpsn-t@orange.fr
http://www.efpsnt.org/
http://www.efpsnt.org/
http://www.stpuk.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=320&qid=29581
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Na pierwszej sesji zostało wygłoszonych 7 
referatów, które dotyczyły szkolnictwa polskiego 
na Litwie oraz w Czechach, Mołdawii i Rumunii, 
szkolnictwa mniejszości niemieckiej w Polsce, a 
także standardów europejskich oraz 
międzynarodowych dotyczących edukacji 
przedstawicieli mniejszości narodowych i 
etnicznych w Europie. Oto tytuły kilku z nich: 
„Nauka a oświata mniejszości narodowych w 
świetle mechanizmu przestrzegania Konwencji 
ramowej o ochronie mniejszości narodowych”, 
„Standardy Rady Europy w dziedzinie edukacji 
przedstawicieli mniejszości narodowych i 
etnicznych a problemy ich realizacji w 
państwach poradzieckich”, „Przyczyny wyboru 
szkoły z polskim lub litewskim językiem 
nauczania na Wileńszczyźnie”,  „Szkolnictwo dla 
mniejszości i szkolnictwo mniejszości niemieckiej 
w Polsce. Przegląd problematyki, doświadczeń i 
wyzwań w społeczno-politycznych kontekstach”.  

Na drugiej sesji (historycznej) wygłoszono 6 
referatów, które w większości dotyczyły 
szkolnictwa mniejszości narodowych w II 
Rzeczypospolitej w okresie międzywojnia i po 
zakończeniu II wojny światowej. Oto kilka 
tytułow: „Oświata w warunkach polskiej 
sowieckiej autonomii socjalistycznej w latach 
1925-1939”, „Szkolnictwo mniejszości 
narodowych na Górnym Śląsku i Ziemi Wileńskiej 
w latach dwudziestych XX wieku. Próba 
porównania.”,  „Administracja państwowa 
wobec szkolnictwa mniejszości narodowych na 
ziemiach północno-wschodnich II 
Rzeczypospolitej w latach 1935-1939”,  
„Problematyka mniejszości narodowych w 
programach szkolenia Policji Państwowej w II 
Rzeczypospolitej, „Edukacja i integracja ludności 
pochodzenia niemieckiego w społecznościach 
wielkopolskich miast w pierwszym 
dziesięcioleciu po zakończeniu II wojny 
światowej”, „Dorobek Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Wilnie w zakresie nauk historycznych”. 

Sesja trzecia miała wyraźny akcent „białoruski“. 
Referaty: „Podręcznikowa wizja państwa 
sąsiedzkiego: Polska i Białoruś – porównanie 
wydanych w Polsce i Białorusi podręczników w 
latach 2003-2016”, „Szkolnictwo polskojęzyczne 
na Białorusi w świetle ustawodawstwa 
krajowego: teoria i praktyka”, „Obraz 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
edukacji włączającej na Podlasiu” , „Mniejszości 
narodowych i etnicznych w mediach publicznych 
w Polsce”, „Etnolingwistyczna żywotność 
polskiej mniejszości narodowej na Litwie.”, „Rzut 
oka na paradygmaty naukowe i wątki 
patriotyczne w wybranych podręcznikach fizyki 
wydanych na Litwie i w Polsce w ostatnich 
kilkunastu latach”. 

Sesja czwarta była zdominowana przez 
wystąpienia powiązane z oświatą i nauką na 
Wileńszczyźnie oraz kształtowaniem poczucia 
tożsamości narodowej: „Wspieranie nauczycieli 
polonijnych w kształceniu i upowszechnianiu 
języka polskiego jako wartość nadrzędna 
współczesnej myśli pedagogicznej”, „Literatura 
dziecięca jako element kształtowania poczucia 
tożsamości narodowej i bezpieczeństwa 
kulturowego”, „Edukacja domowa i gimnazjalna 
w zaborze rosyjskim w świetle prozy 
wspomnieniowej Jana Bułhaka”, „Wydawnictwa 
Muzeum Władysława Syrokomli jako forma 
upowszechniania literatury”, „Współpraca 
polonistów Uniwersytetu Stefana Batorego i 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w latach 
1922-1939”. 

Piąta sesja była poświęcona edukacji mniejszości 
narodowych w Polsce oraz regulacjom prawnym 
oświaty mniejszości narodowych zarówno  w 
Polsce, jak i na Litwie, Łotwie i w Estonii. 
Referaty: „Edukacja mniejszości narodowych na 
Dolnym Śląsku”, „Działalność edukacyjna i 
oświatowa mniejszości narodowych na Warmii i 
Mazurach”, „Wyzwania dla oświaty mniejszości 
narodowych w państwach bałtyckich”, „Ochrona 
praw mniejszości w Polsce. Analiza problemu na 
podstawie rozwiązań prawnych”, „Dyplomacja 
naukowa – perspektywy rozwoju”. 

Ostatnia, odbyła się w sobotę. Tytuły: „Polskie 
szkolnictwo na Litwie po II wojnie światowej do 
końca XX wieku”, „Edukacja mniejszości 
narodowych w polskim systemie oświatowym”, 
„Edukacja wielokultu-rowa i międzykulturowa – 
wyzwaniem XXI wieku”, „Koszyk studenta” a 
polskie szkolnictwo na Litwie”.  

      Z tekstu Prezesa SNPL prof. dr H.Malewskiego 

  23 czerwca 2017 - w Stacji 
Naukowej PAN w Paryżu miała 
miejsce bardzo interesująca 
konferencja dr inż. Radosława 
Wiśniewskiego, członka SITPF, 
specjalisty w dziedzinie 
komunikacji mobilnej, pt. „IoT – 

Internet of Things” czyli rzecz o przedmiotach 
komunikujących. Na 
wstępie, prelegent 
przypomniał 
najważniejsze etapy  
technologiczne, które 
umożliwiły aktualną 
rewolucję cyfrową. 
Następnie 
dowiedzieliśmy się więcej o kategoriach 
przedmiotów komunikujących z przykładami, 
perspektywami i istniejącymi niebezpieczeń-
stwami. Wreszcie prelegent zaprezentował swój 
projekt « Roadware » w dziedzinie bezpie-
czeństwa drogowego,  nagrodzony w styczniu 
2017 na „Challenge” przedmiotów komuni-
kujących w Paryżu.  

Oprac. K.Liziard 
 

 9-10 czerwiec 2017 – z inicjatywy SITPF i jego 
członka dr hab. inż. Jerzego Nizińskiego odbyły 
się się w Krakowie „Warsztaty Nauki o 
Środowisku” pod Honorowym Patronatem: 
Ambasady Francji w W-wie, Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, Woj. Małopolskiego, 
Conseil Régional du Centre-Val de Loire, PAN, 
NOT oraz EFPSNT. Organizatorami byli m.in. 
SITPF, PAN w Paryzu oraz IRD we Francji.  

Wpisywały się one w 
cykl zapoczątkowany 
Europejskim Sympo-
zjum nt. ochrony 
przeciwpowodziowej, 
zorganizowanym 
przez SITPF, IRD i 
Wrocławską Radę 
NOT w Paryżu w 
2012 r. Celem 
warsztatów było 
integrowanie środo-
wiska specjalistów, 
wymiana ich doś-
wiadczeń nauko-
wych, stworzenie 

ram do współpracy wokół problemów 
związanych z powiązaniem ekologii i inżynierii 
środowiska wraz z wykorzystaniem w dydaktyce, 
kształtowaniu i ochronie środowiska. 

Tematyka warsztatów objęła obszary badań z 
zakresu nauk o środowisku: ekologii, klimatologii, 
hydrologii, gospodarki wodnej, gleboznawstwa, 
fizjologii roślin i nauk rolniczych.  

W Warsztatach wzięlo udział ok. 50-ciu 
specjalistów z kilku krajów Europy i 
zaprezentowano 45 artykułów w sesjach 
plenarnych i posterowych, wydanych drukiem. W 
Warsztatach wziął udział Prezes L.Sobkowiak. 
 

 
 
 

 25 marzec 2017 – w Stacji 
Naukowej PAN w Paryżu odbyło się 
Walne Zebranie SITPF. W tym roku 
było to wyłącznie zebranie 

sprawozdawcze. 
 

  21 kwiecień 2017 r. – w 
Domu Kultury Polskiej w 
Wilnie odbyło się walne 
zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Stowarzyszenia 

Naukowców Polaków Litwy. Sprawozdania 
zostały zamieszczone na stronie internetowej 
SNPL.  

Prezesem Stowarzyszenia Naukowców Polaków 
Litwy na drugą kadencję został wybrany prof. dr 
Henryk Malewski. W składzie częściowo 
odnowionego zarządu SNPL znaleźli się: doc. dr 
Barbara Dwilewicz, dr Irena Fedorowicz, dr Jan 
Kolendo, dr Elżbieta Kuzborska, dr Katarzyna 
Miksza, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr 
Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak. 

      Na podstawie informacji Prezesa SNPL 
prof. dr Henryka Malewskiego 

  23 kwiecień 2017 – decyzją 
Walnego Zebrania wybrano 
władze STP na kadencję 
2017/2018. Prezesem został 

wybrany ponownie dr inż Marian 
Zastawny. Pełna informacja o 

nowych władzach Stowarzyszenia jest dostępna 
na stronie STP, w sekcji „O Nas -> Władze” :  
http://www.stpuk.org/wladze 
 

Z myślą o aktywizacji 
współpracy z młodymi 
naukowcami SNPL  w 2016 r. 
ogłosiło Konkurs na najlepszą 
pracę naukową, projektową 

lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny. 

Na Konkurs wpłynęło 9 prac. Po podsumowaniu 
jego wyników Komisja Konkursowa ogłosiła, że: 
- pierwsze miejsce zdobyła dr Katarzyna Miksza 

za rozprawę doktorską „Nazwisko w prawie 
prywatnym międzynarodowym”, obronioną na 
UJ w Krakowie w 2014 r. Nagrodę (przenośny 
komputer osobisty) ufundował Wydział 
Konsularny Ambasady RP w Wilnie; 

- dwa drugie miejsca ex equo przyznano 
autorom rozpraw doktorskich obronionych w 
2015 r. -  dr Małgorzacie Stefanowicz za pracę 
„Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004. 
Między polityzacją etniczności a etnizacją 
polityki” (UJ w Krakowie) i Pawłowi Sobikowi 
za pracę „Akcja Wyborcza Polaków na Litwie 
w systemie politycznym Republiki Litewskiej 
(1994-2014)” (Uniwersytet Wrocławski). Dwie 
równorzędne nagrody (tablety) ufundowały 
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy 
oraz instytucja wyższej użyteczności publicznej 
Universitas Studiorum Polona Vilnensis. 

Inne prace zostały wyróżnione dyplomami SNPL 
oraz upominkami (książkami).   

  Piątek 24 marzec 2017 – z okazji 
Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w 
salonach Ambasady RP w Paryżu 
miał miejsce uroczysty wieczór, pod 
Honorowym Patronatem 

Ambasadorów Węgier i Polski. Podobnie jak w 
zeszłym roku, był on zorganizowany przez 
stowarzyszenia AMOPF i SITPF ze strony polskiej 
i ALCYON ze strony węgierskiej, przy 
współudziale Ambasady RP. 

 18 maj 2017 – 174 Pielgrzymka Polonii na 
Polski Cmentarz w Montmorency. Pod tablicą 
pamiątkową inż. Henryka Lipkowskiego, w 
imieniu SITPF, L.Sobkowiak złożyl wiązankę 
biało-czerwonych kwiatȯw i przypomniał 
pielgrzymkę sprzed 100 lat, w czasie której 
zostało rzucone hasło utworzenia SITPF oraz 
wspomniał bohaterską przeszłość 
H.Lipkowskiego. Natomiast J.Ptak zabrał głos 
przed urną z ziemią z Katynia i oddał hołd także 
w imieniu EFPSNT. 

 3 czerwiec 2017 – Uroczystości w Le Mans z 
okazji 100-ej rocznicy utworzenia Armii Polskiej 
na terenie Francji „Błękitnej Armi” Gen. Hallera, 
w których uczestniczyli członkowie SITPF. 

Należy przypomnieć, że idea założenia SITPF 
zrodziła się w maju 1917 roku, w czasie 
pielgrzymki Polonii paryskiej na Polski Cmentarz 
w Montmorency. Gdy pisarz i wielki patriota 
polski, Wacław Gąsiorowski ogłosił wieść o 
tworzeniu niezależnej Armii Polskiej we Francji, 
grupa inżynierów obecnych na pielgrzymce, a 
wśród nich Józef Lipkowski i Stanisław 
Ziembiński rzucili myśl o powołaniu swej własnej 
organizacji. W ten sposób powstało 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich 
we Francji, noszące początkowo nazwę 
Polskiego Stowarzyszenia Techników w Paryżu i 
którego akt założenia został podpisany 18 
listopada 1917 roku. Podstawowym celem 
działania SITPF było stworzenie kadry 
technicznej gotowej do współudziału w 
odbudowie kraju po odzyskaniu niepodległości.  
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