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Emigracja polska jest jedną z najliczniejszych emigracji Starego Kontynentu, a polscy
emigranci dotarli niemal do każdego zakątka globu. Są również wśród nich naukowcy, inżynierowie i
technicy. Wielu z nich swoją rzetelną pracą, swoimi osiągnięciami zawodowymi, swoimi patentami i
swoją przedsiębiorczością, przynoszą chlubę polskiemu narodowi na wszystkich kontynentach.
Odnosili o odnoszą tam sukcesy, których nie mogli osiągnąć w Ojczyźnie. Niektóre źródła mówią, że
na 100 najwybitniejszych (nieżyjących już) polskich inżynierów, aż 51 pracowało poza Polską
(An d rz ej Ta rg o w sk i – Światowa Rada Badań nad Polonią, „Inżynierowie porozumieli się”, październik
2003r.).
Tak jest również i w Europie. Polscy emigranci, „ludzie techniki” przybywali do Francji,
Anglii, Niemiec, Austrii w różnych okresach czasu : Wielka Emigracja XIX wieku, okres
międzywojenny, żołnierze, jeńcy i uchodźcy po II-giej wojnie światowej, emigracja postSolidarnościowa czy wreszcie ostatnimi laty po otwarciu rynków pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Działali i działają oni w krajach zamieszkania, tworząc nadal mniej lub bardziej lokalne lub
krajowe stowarzyszenia i organizacje, których często głownym celem jest wzajemna pomoc w ramach
pewnej korporacji. Tak powstawały polonijne stowarzyszenia techniczne w wielu krajach
europejskich. Być może pewnym wyjątkiem może tu być Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Polskich we Francji, które powstało w dość specyficznej sytuacji, na rok przed zakończeniem I-szej
wojny światowej, nie z myślą o wzajemnej pomocy między żyjącymi we Francji inżynierami, ale
pomocy Ojczyźnie po odzyskaniu przez nią niepodległości. Nie oznaczało to bynajmniej, że pomiędzy
zadaniami jakie realizowało Stowarzyszenie, nie było również idei wzajemnej pomocy i solidarności
korporacyjnej, kulturowej i narodowej celem obrony wspólnych interesów tej grupy społecznej
Polonii francuskiej.
Powstały i działają polonijne stowarzyszenia inżynierskie w Europie : SITPF we Francji
(najstarsze polonijne stowarzyszenie techniczne, które obchodziło w roku 2007 Jubileusz 90-cio lecia),
STP w Wielkiej Brytanii powstałe w okresie II-giej wojny światowej, ZFPIT w Niemczech, VPI w
Austrii, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Ekonomistów Belgii oraz STIP na Litwie. Być może
istnieją także zgrupowania polskich inżynierów w innych krajach europejskich, o których nam jednak
niewiele wiadomo.
Na innych kontynentach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, należy odnotować
obecność takich stowarzyszeń jeszcze przed wybuchem II-giej wojny światowej. Wiadomo o
stowarzyszeniach w Argentynie, RPA i Nowej Zelandii. Kontakty jednak między tymi
stowarzyszeniami są rzadkie.
Niewątpliwie organizacja sympozjów „Polacy Razem” przyczyniła się do częstszych
kontaktów, przynajmniej jezeli idzie o stowarzyszenia europejskie. Na III-cim Sympozjum w
Londynie, we wrześniu 2000 roku, spotkali się w szerszym gronie polonijni inżynierowie europejscy i
połnocno-amerykańscy. Być może to wydarzenie przyczyniło się w jakiś sposób do narodzenia się idei
stworzenia organizmu zrzeszającego kilka polonijnych stowarzyszeń technicznych w Europie.

2001 Idea ta została rzucona przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
(STPwWB), które w grudniu 2001 r. wystąpiło do polonijnych stowarzyszeń inżynierskich w Austrii,
Belgii, Francji i Niemiec z inicjatywą utworzenia wspólnej, polonijnej Federacji w Europie.
Wysunięto propozycję, aby podstawowym celem Federacji była koordynacja działań i wymiana
doświadczeń w zakresie szeroko pojętej popularyzacji polskiej kultury technicznej oraz
propoagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowo-technicznej.
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Ale czy polonijne stowarzyszenia w Europie mogą pracować razem ? Czy tym razem się uda?
Czy będzie jakaś odpowiedź na tą propozycję? Znane jest przecież powiedzenie „gdzie dwóch
Polaków tam trzy partie”. Nie wspominał już tej smutnej cechy Polaków nasz Wieszcz Adam
Mickiewicz w Epilogu do „Pana Tadeusza”?

2002 Na szczeście tym razem propozycja nie została potraktowana obojętnie. Jako pierwsze,
ideę tą podjęło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF) i wstępne
spotkanie przedstawicieli obu stowarzyszeń odbyło się w Paryżu w marcu 2002 r.
Ze strony STPwWB w spotkaniu uczestniczył inicjator idei utworzenia Federacji, dr inż. Jacek
Gierliński. Stronie SITPF przewodniczył mgr inż. Janusz Ptak. Po tej pierwszej prezentacji założeń
Federacji, w kameralnej atmosferze restauracji „La Crypte” pod Polskim Kościołem w Paryżu, miała
miejsce korespondencyjna dyskusja, do której dołączyło Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i
Techników w Austrii, reprezentowane w pracach przygotowawczych przez śp. inż. arch. Pawła
Raczewa.
Powstała w ten sposób grupa trzech Stowarzyszeń Inicjujących, które formalnie uchwałami
swoich Zarządów, wyraziły chęć uczestniczenia w pracach zmierzających do powołania Federacji. W
wyniku dialogu pomiędzy Stowarzyszeniami Inicjującymi doszło do uzgodnienia wstępnego projektu
Statutu Federacji, spełniającego w ogólnym zarysie merytoryczne wymagania Stowarzyszeń.
Istotnym wydarzeniem na drodze powołania Federacji było spotkanie w Paryżu, w listopadzie
2002 r., z okazji 85-lecia SITPF, podczas którego po raz pierwszy przedstawiono na forum
publicznym koncepcje utworzenia Federacji. Idea ta spotkała sie z powszechnym poparciem. W
rezultacie powołano Komitet Przygotowawczy, w skład którego weszli prezesi oraz delegaci
poszczególnych Stowarzyszeń Inicjujących. Przewodniczącym Komitetu wybrano dr inż. Jacka
Gierlińskiego.

2003 W pierwszej połowie roku 2003 kontynuowano dyskusje nad Projektem Statutu.
Oczywiście pomysłów i projektów było dużo. Praktycznie każde stowarzyszenie miało „swój” projekt.
Nie wywodziło się to bynajmniej ze złej woli, ale raczej z faktu, że każde ze stowarzyszeń operując w
innym kraju, w nieco innym systemie prawnym i innych zwyczajach i formach działania, starało się
aby wspólny statut mógł być jak najbardziej dopasowany do prawa i funkcjonowania w jego własnym
kraju. Nie zawsze to było możliwe i pewna doza dobrej woli i kompromisu były niezbędne.
W październiku tegoż roku do grupy Stowarzyszeń Inicjujących dołączyło Zrzeszenie
Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, reprezentowane w Komitecie
Przygotowawczym przez śp. Dipl. Ing. Cezara Wojciechowskiego. W tym samym miesiącu odbyło
sie we Wiedniu kolejne spotkanie Komitetu Przygotowawczego, w czasie którego dokonano
ostatecznych poprawek i uzupełnień do Projektu Statutu. Został on później sprawdzony pod względem
prawnej spójności przez specjalistów z Biura Prawnego Senatu RP.

Toast po uzgodnieniu projektu Statutu.
Od lewej : mgr inż. J.Ptak (SITPF), dr inż. J.Gierliński (STPwWB), Dipl. Ing. P.Raczew (VPI),
mgr inż. B.Brooker (STPwWB), Dipl. Ing. W.Rogalski (VPI), Dipl. Ing. B.Prochaska (VPI),
Dipl. Ing. C.Wojciechowski (ZFITN) i mgr inż. A.Farnik (SITPF)
Komitet Przygotowawczy przed budynkiem Inżynierów i Architektów
Austriackich w Wiedniu, gdzie mieściła się siedziba Stowarzyszenia
Polskich Inżynierów i Techników w Austrii
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Zgodnie ze Statutem, podstawowym Federacji celem ma być wspieranie integracji
polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w Europie, uznając
równocześnie ich niezależność i różnorodność.
Uzgodniono również, że do szczegółowych zadań Federacji będzie należało:
1. reprezentowanie wspólnych interesów polonijnych środowisk naukowo-technicznych i
techniczno-gospodarczych wobec władz polskich, władz Unii Europejskiej a także wobec
władz wszelkich organizacji międzynarodowych i pozarządowych,
2. popieranie współpracy polonijnych środowisk naukowo-technicznych i technicznogospodarczych z analogicznymi środowiskami w Europie,
3. propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej
Natomiast władzami Federacji będą: Walne Zgromadzenie reprezentantów Stowarzyszeń
Członkowskich, Zarząd z jednoroczną, rotacyjną kadencją Zarządow Stowarzyszeń Członkowskich
oraz Sekretariat Generalny wybierany na 3 lata.
Podjęto także decyzję, że Federacja będzie otwarta dla wszystkich polonijnych stowarzyszeń
naukowo-technicznych i organizacji techniczno-gospodarczych, a także dla polskich organizacji o
podobnym profilu, zainteresowanych realizacją celów Federacji.

2004 W pierwszych miesiącach 2004 r. doprowadzono do finalizacji Statutu i formalnego
przyjęcia go przez Zarządy czterech Stowarzyszeń Inicjujących.
W wyniku tych działań doszło do podpisania Aktu Założycielskiego Federacji w Londynie w
dniu 23-go kwietnia 2004 r. w obecności byłego Prezydenta II RP na Obczyźnie śp. Pana Ryszarda
Kaczorowskiego, przedstawicieli Ambasady RP w Wielkiej Brytanii, FSNT NOT i Ministerstwa
Nauki i Informatyzacji a także reprezentantów stowarzyszeń polonijnych i licznie przybyłych gości.
Dokument Założycielski podpisali :
 śp. Dipl. Ing. Paweł Raczew (VPI w
Austrii)
 mgr inż. Andrzej Farnik (SITP we
Francji)
 dr inż. Andrzej Fórmaniak (STP w
Wielkiej Brytanii)
Natomiast w dniu 24-go kwietnia odbyło
się pierwsze Walne Zebranie EFPSNT, na
którym wybrano skład Sekretariatu
Generalnego:
 Sekretarz Generalny – mgr inż. Bożenna
Brooker (STP w Wielkiej Brytanii)
 Z-ca Sekretarza Generalnego - śp. Dipl.
Ing. Paweł Raczew (VPI w Austrii)
 Skarbnik – śp. mgr inż. Zbigniew
Wilimowski (STP w Wielkiej Brytanii)

Podpiasnie aktu złożycielskiego Federacji
w siedzibie STP w Wielkiej Brytanii
- 23 kwiecień 2004 r.

Z myślą o przyłączeniu się w późniejszym okresie także polonijnych inżynierów z dawnych
republik sowieckich, na siedzibę Federacji wybrano Wiedeń, z uwagi na jego centralne położenie w
Europie.
Siedziba EFPSNT mieściła się zatem w latach 2004-2008 w budynku Stowarzyszenia Inżynierów i
Architektów Austriackich, przy siedzibie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii,
Eschenbachgasse 9, 1010 Wien. Z uwagi na prace w budynku architektów autriackich, siedziba
została przeniesiona i w chwili obecnej mieści się ona pod adresem : A – 1090 Wien/Vienna, Ingen
Housz Gasse 2.
Natomiast, Zarządem 1-szej kadencji na okres jednego roku został Zarząd STP w Wielkiej
Brytanii.
Pierwszym oficjalnym wystąpieniem nowo-powstałej Federacji był udział w uroczystościach
przed Pomnikiem Katyńskim w Londynie i złożenie kwiatów w imieniu EFPSNT.
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Wieniec pod Pomnnikiem Katyńskim składają (od lewej) : Wiceprezes FSNT NOT mgr inż. Grzegorz Lipowski,
delegat SITPF mgr inż. Andrzej Farnik i Wiceprezes STP w Wielkiej Brytanii dr inż. Ryszard Chmielowiec

Wśród stowarzyszeń członkowskich został ogłoszony
konkurs na najlepszy projekt loga Federacji. Wygrał go śp. Dipl.
Ing. Paweł Raczew VPI w Austrii. Tablice z logiem Federacji, o
które zadbało Stowarzyszenie Kolegów z Austrii, zostały
umieszczone w wejściu do budynku Inżynierów i Architektów
Austriackich oraz przed siedzibą VPI na 2-gim piętrze.
Tablica z logiem EFPSNT umieszczona w
wejściu do budynku Stowarzyszenia Inżynierów i
Architektów Austriackich

Być może idea łączenia się inżynierów polonijnych nie jest przypadkiem. Być może
stowarzyszenia „dorosły” do takiej idei, być może odczuwają one potrzebę wspólnego działania, nie
tylko w Europie ale również na innych kontynentach. Należy tu bowiem przypomnieć, że 11-go
października 2003 r., a więc zaledwie parę dni po „spotkaniu wiedeńskim” inżynierów europejskich,
polonijni inżynierowie w Ameryce Północnej, utworzyli w czasie Zjazdu Polskich Inżynierów z USA
i Kanady w Orchard Lake k/Detroit, Radę Polskich Inżynierów Ameryki Północnej, której pierwszym
prezesem został mgr inż. Andrzej Drzewiecki z Kanady.

2005 W czerwcu 2005 r. na 2-gim Walnym Zebraniu Federacji w Paryżu, Zarząd EFPSNT na
kadencję 2005-2006 przejął Zarząd VPI z Austrii. Uzgodniono również wersję Statutu w języku
niemieckim, niezbędną dla zarejstrowania Federacji na terytorium Austrii.
4.06.2005 - Walne Zebranie w Paryżu.
Od lewej : mgr inż. B.Brooker, śp. Dipl. Ing. P.Raczew,
mgr inż. A.Farnik, śp. Dipl. Ing. C.Wojciechowski

W tymże samym roku na Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu w Londynie, zorganizowanym przy
okazji Jubileuszu 65-cio lecia Stowarzyszenia
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, do Federacji
zostało przyjęte Stowarzyszenie Techników i
Inżynierów Polskich na Litwie (STIPL).

2006 W listopadzie 2006 r. miało miejsce kolejne Walne
Zebranie Federacji, w Wiedniu, gdzie z okazji V-go Sympozjum „Polacy
Razem” zjechała się spora rzesza inżynierów polonijnych. Na zebraniu
wybrano nowy skład Sekretariatu Generalnego z uwagi na odejście na
wieczny spoczynek, Kolegi Skarbnika, śp. mgr inż. Zbigniewa
Wilimowskiego i obciążenie zawodowe Sekretarza Generalnego, mgr inż.
Bożenny Brooker.
Funkcję Sekretarza Generalnego na jeden rok objął śp. Dipl. Ing.
Paweł Raczew (VPI w Austrii), Z-cy Sekretarza - mgr inż. Andrzej Farnik
(SITP we Francji) a Skarbnika, mgr inż. Katarzyna André, Skarbnik
SITPF.
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Powyższy Sekretariat Generalny został wybrany tylko na okres jednego roku, celem dokończenia 3letniej kadencji poprzedniego Sekretariatu. Zarząd Federacji na kadencję 2006-2007, przejął natomiast
Zarząd SITPF a mgr inż. Janusz Ptak, objął funkcję Prezesa Federacji.
W okresie tejże kadencji dokonano :
 udokumentowania historii powstania Federacji i jej trzy-letniej działalności,
 zdefiniowano program promowania Federacji jak i polskiej myśli technicznej,
 przeprowadzono akcję promocji poprzez wysyłkę informacji o jej działalności do władz w
Polsce i polskich placówek dyplomatycznych, ekonomicznych i naukowych oraz polskich i
polonijnych stowarzyszeń technicznych a także poprzez systematyczne włączanie nazwy i
loga EFPSNT do organizowanych przez Stowarzyszenia Członkowskie konferencji
 ustabilizowano także stronę finansową Federacji.

2007 Z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja, decyzją Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 14go lutego 2007 r., Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Polskich we Francji zostało odznaczone Medalem „PRO
MEMORIA”.
W październiku 2007 r. odszedł na zawsze śp. mgr inż. Cezar Wojciechowski, bardzo aktywny
Prezes Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, energiczny
przedsiębiorca, którego zakład współpracował z wieloma przedsiębiorstwami i instytutami w Polsce.
Na Walnym Zebraniu w dniu 17-go
listopada w Paryżu, przy okazji Jubileuszu SITPF,
doszło do wyboru nowego Sekretariatu
Generalnego na 3-letnią kadencję 2007-2010.
Sekretarzem Generalnym został mgr inż. Marek
Piekarski,
absolwent
Wydziału
Inżynierii
Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej,
reprezentant STP w Wielkiej Brytanii, Zastępcą
Sekretarza Generalnego został wybrany dr Edward
Kieyne z Niemiec, a funkcję Skarbnika objęła na
nowo mgr inż. Katarzyna André z SITPF.
Wybrano także Komisję Rewizyjną, w skład której
weszli: prof. dr inż. M. Wyszyński z Wielkiej
Brytanii – Przewodniczący Komisji, a Członkami
Komisji zostali: Dipl.-Ing. Krzysztof Zgud oraz
mgr inż. Grażyna Zbieszczyk z Austrii. Natomiast
Zarząd Federacji został przekazany Zarządowi
Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich
na Litwie. W zebraniu, jako zaproszeni Goście,
wzięli także udział: ówczesni Wiceprezesi FSNT
NOT - mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny i Senator
Grzegorz Lipowski.

17.11.2007 r. - Walne Zebranie w Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.
Przy stole obrad (od lewej) : Dipl. Ing. Bożena Prochaska z Austrii,
mgr inż. Jerzy Korzec i mgr inż. Andrzej Kajzer z Niemiec, mgr inż.
Janusz Ptak Prezes SITPF i mgr inż. Andrzej Farnik z Francji oraz
mgr inż. Wiesław Piątek i mgr inż. Henryk Falkowski z Litwy

Pozostali uczestnicy obrad (od lewej) : mgr inż. Krzysztof Ruszczyński i
dr inż. Andrzej Fórmaniak z Wielkiej Brytani oraz zaproszeni Goście:
ówczesni Wiceprezesi FSNT NOT - mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny i
Senator Grzegorz Lipowski oraz Dipl. Ing. Bożena Prochaska z Austrii.
Przekazanie Zarządu EFPSNT Kolegom z Litwy.
Od lewej : mgr inż. Wiesław Piątek i mgr inż. Henryk Falkowski z
Litwy, mgr inż. Katarzyna André z SITPF (Skarbnik Federacji), mgr
inż. Janusz Ptak Prezes SITPF i mgr inż. A.Farnik, delegat z Francji

2008 W dniu 27-go lutego w Domu Technika w Warszawie miała miejsce uroczystość
wręczenia tytułów Złotych i Srebrnych Inżynierów, laureatom plebiscytu „Przeglądu Technicznego”.
Wśród laureatów znalazł się także mgr inż. Lucjan Sobkowiak, wieloletni prezes i Członek Honorowy
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SITPF, który jako pierwszy inżynier polonijny,
otrzymał tytuł Honorowego Złotego Inżyniera
2007. Wręczenie tytułów odbyło się w obecności
wicepremiera dr inż. Waldemara Pawlaka,
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wyższego Pani prof. Marii Elżbiety
Orłowskiej, Prezesa FSNT NOT dr inż. Wojciecha
Ratyńskiego, wiceprezesa NOT, Redaktora
Naczelnego „Przegladu Technicznego” a zarazem
głównego organizatora konkursu mgr inż. Ewy
Mańkiewicz-Cudny, wiceprezesów i Sekretarza
Laureaci plebiscytu z władzami FSNT NOT: Prezesem dr inż.
Wojciechem Ratyńskim oraz Wiceprezesem i Redaktorem
Naczelnym „Przegladu Technicznego” Panią mgr Ewą
Mańkiewicz-Cudny

Generalnego NOT, licznych rektorów polskich
uczelni technicznych a także prezesów polskich
stowarzyszeń technicznych.

We wrześniu 2008 r. EFPSNT została zaproszona przez Organizatorów II-go Kongresu Polskich
Towarzystw Naukowych na Obczyźnie do wzięcia udziału w Kongresie i wygłoszenia referatów w
Polskiej Akademii Umiejętności oraz do uczestniczenia w Sympozjum organizowanym przez
Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie pt. „Polski inżynier w kraju i na świecie”. Zostały
przygotowane cztery referaty. Referat „Polski Inżynier w Europie wczoraj, dziś i jutro” był pracą
zbiorową Kolegów z pięciu stowarzyszeń europejskich i został wygłoszony przez Sekretarza
Generalnego Federacji, mgr inż. Marka Piekarskiego. Pozostałe referaty to : referat prof. dr inż.
Ryszarda Chmielowca z STP w Wielkiej Brytanii; Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego
projektu Centrum Adaptacji Zawodowej polskich inzynierów w Wielkiej Brytanii, zatytułowany
„INICJATYWA LONDYŃSKA – konieczność czy wybór polskiego inżyniera w Europie?” oraz dwa
referaty Prezesa SITPF, mgr inż. Janusza Ptaka pt. „Dzielo SITPF na rzecz Polonii francuskiej” oraz
na temat genezy powstania i pierwszych lat działalności Europejskiej Federacji Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Techniczych.
Przy okazji krakowskiego Kongresu,
zostało zorganizowane w Polskiej Akademii
Umiejętności przy ul. Sławkowskiej, Walne
Zebranie EFPSNT
Uczestnicy zebrania (od lewej) : Dipl. Ing. Bożena Prochaska
i mgr inż. Krzysztof Zgud z Austrii, mgr inż. Piotr Dudek,
mgr inż. Paweł Krysiak oraz prof. dr inż. Ryszard
Chmielowiec z Wielkiej Brytani

W trakcie zebrania, przewodnictwo Federacji
przeszło w ręce Kolegów z Zrzeszenia Federalnego
Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech i jego
Prezesa Kol. Andrzeja Kajzera.

Przekazanie Zarządu EFPSNT Kolegom z Niemiec
pod czujnym okiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Od lewej : mgr inż. Henryk Falkowski i mgr inż.
Wiesław Piątek (STIPL) oraz Dipl. Ing. Andrzej
Kajzer i dr Edward Kieyne (ZFPITN)
Delegaci EFPSNT w Auli AGH z Rektorem
prof. dr hab. inż. A. Tajdusiem i Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. J. Lisem

W tym samym roku, 12-go listopada, z okazji 90-tej rocznicy Święta
Niepodległości, w Ambasadzie RP we Francji, mgr inż. Janusz Ptak został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej, nadawanym cudzoziemcom i
obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli
wybitny wkład w działalność polonijną i współpracę Rzeczpospolitej Polskiej z innym
narodami.
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2009 Walne Zebranie Federacji w roku 2009 w Berlinie, w dniach 3-4 grudnia, było połączone
z polsko-niemiecką konferencją zatytułowaną : „Bezpieczna infrastruktura drogowa i jej znaczenie dla
gospodarki”. Patronat Honorowy nad konferencją, która się odbyła w Europejskiej Akademii
Środowiska Zurbanizowanego w Berlinie (Europaische Akademie), objął Ambasador RP w Republice
Federalnej Niemiec dr Marek Prawda. Na zakończenie konferencji, jej uczestnicy mieli możliwość
zapoznać się z centrum sterowania ruchem drogowym, które mieści się w budynku dawnego
portu lotniczego Tempelhof.

Berlińskie centrum
sterowania ruchem drogowym

Przekazanie przewodnictwa Federacji.
Od lewej : śp. Dipl. Ing. P.Raczew (VPI),
Dipl. Ing. A.Kajzer – Prezes ZFPITN
i Prof. dr inż. R.Chmielowiec – Prezes STP

Prezes ZFPITN Dipl. Ing. Andrzej Kajzer
otwiera konferencję.

W trakcie Walnego Zebrania przewodnictwo Federacji zostało przekazane Kolegom ze Stowarzyszenia
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, na ręce jego Prezesa prof. dr inż. Ryszarda Chmielowca.

2010 W roku 2010, miało miejsce kilka niezmiernie ważnych wydarzeń.
Pierwszym z nich była katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, w której zginął
Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni Prezydent RP na Obczyźnie Ryszard
Kaczorowski oraz wiele wybitnych osobistości polskiego życia politycznego i społecznego. W tej
sytuacji, zarówno Sekretariat Generalny, jak i Zarząd zgodnie uznały za stosowne, aby wstrzymać się
z realizacją zaprogramowanych działań, które miały być skierowane do polskich instytucji rządowych
i parlamentarnych, wynikających z wczesniejszych propozycji (oficjalne ustosunkowanie się do
powierzchownego Raportu MSZ na temat Polonii, czy też członkostwa w Radzie Konsultacyjnej przy
Senacie RP). Działania te przełożono na dalszy plan, a wspólne dzialania SG oraz Zarządu Federacji
skoncentrowane były w głównej mierze na wysyłaniu not kondolencyjnych do polskich instytucji
publicznych, z których wiele instytucji straciło swoich przywodców/szefów/działaczy, spośrod
których wielu było blisko związanych z polskim środowiskiem emigracyjnym. EFPSNT przesłała noty
kondolencyjne m.in. do Pałacu Prezydenckiego, Sejmu i Senatu RP, Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” oraz Urzędu do Spraw Kombatantow i Osób Represjonowanych (Spraw. SG 2010).
Drugie wydarzenie, miało miejsce w dniach 17-18
maja i było wyjazdem studyjno-turystycznym do
Parlamentu
Europejskiego
w
Strasburgu,
zorganizowanym
wspólnie
przez
SITPF i
stowarzyszenie
„Euroconcept”
przy
aktywnej
współpracy Biura Parlamentarnego Pani Europoseł Róży
Thun. Wzięły w nim udział 23 osoby i poza członkami
EFPSNT, także członkowie ze stowarzyszenia lekarzy
AMOPF i studentów AEP. Uczestnicy mogli się
zapoznać z siedzibą, organizacją i funkcjonowaniem
Parlamentu, wziąć udział w sesji plenarnej a także
spotkać się z europosłem Czesławem Siekerskim. W
przeddzień wizyty w PE, w czasie 3-godzinnego spaceru
po
Strasburgu
z
nadzwyczaj
sympatycznym
przewodnikiem, uczestnicy zwiedzili katedrę, dzielnice
“Quartier Allemand” i “La Petite France” a całości
dopełniła wspólna kolacja w bardzo miłej atmosferze, w
jednej z tradycyjnych alzackich restauracji.
Trzecim wydarzeniem było stworzenie, przy
pomocy finansowej Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”, witryny internetowej EFPSNT pod adresem :
www.polish-engineers-europe.org.
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Kolejnym ważnym wydarzeniem, w którym uczestniczyła EFPSNT, był I Światowy Zjazd
Inżynierów Polskich w Warszawie w dniach 8 - 10 września 2010 r. pod Honorowym Patronatem
Marszałka Senatu RP, Pana Bogdana Borusewicza. Zjazd był kontynuacją inżynierskich sympozjów
"Polacy Razem".
Organizatorami Zjazdu byli: Politechnika
Warszawska,
Federacja
Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada
Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.
Zjazd, w którym wzięło udział ponad 300
uczestników był znakomitym forum do
prezentacji ważnych i ciekawych zagadnień
w obszarze nauki i gospodarki oraz
miejscem nawiązania kontaktów i współpracy w zakresie innowacji i high-tech.
W ciągu trzydniowych obrad, które toczyły się w auli Politechniki Warszawskiej i w Domu
Technika, odbyło się siedem sesji panelowych oraz siedemnaście sesji tematycznych. W sesjach
panelowych poruszano takie tematy jak: „Transfer wiedzy i technologii jako podstawa do biznesu”,
„Innowacyjność warunkiem konkurencji”, „Współpraca międzynarodowa między uczelniami,
instytutami, biznesem i organizacjami pozarządowymi”, „Przedsiębiorczość – spojrzenie z kraju,
spojrzenie z zagranicy”, „Stowarzyszenia inżynierskie w kraju i za granicą – platforma integracyjna do
wymiany doświadczeń i opiniowania decyzji o charakterze cywilizacyjnym, możliwości współpracy”,
„Badania naukowe warunkiem konkurencyjności” czy też „Kształcenie inżynierów a potrzeby
gospodarki”.
Natomiast w sesjach tematycznych omawiano zagadnienia w dziedzinie nanotechnologii,
mechaniki i mechatroniki, infrastruktury, ekologii i zmian klimatycznych, energetyki konwencjonalnej i
odnawialnej, energetyki jądrowej, informatyki, bezpieczeństwa powodziowego, transportu,
optoelektroniki, inżynierii biomedycznej, agrotechniki i przemysłu spożywczego a także historii
techniki i czasopism inżynierskich.
W czasie Zjazdu wręczono wyróżnienia.
Tytuł „Złotego Inżyniera 2010” w kategorii
„Inżynier Polonijny”otrzymał młody inżynier
Piotr Dudek z STP w Wielkiej Brytanii, a medal
im. Piotra S. Drzewieckiego otrzymał mgr inż.
Janusz Ptak.
Kolejne ważne wydarzenie miało miejsce
w POSK-u, w dniach 25-26 września. W ramach Odznaczeni w towarzystwie prezesów FSNT NOT (od lewej) :
uroczystości jubileuszowych 70-cio lecia Aleksander Kopeć, Janusz Ptak (Francja), Andrzej Nowak (USA),
Włodzimierz Kurnik (Polska), Ewa Mańkiewicz-Cudny (NOT), Andrzej
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Drzewiecki (Kanad), Jan Andrzejewski (Litwa), Wojciech Ratyński i
Brytanii z udziałem wielu osobistości, została
Andrzej Zieliński (NOT)
zaprezentowana
konferencja
historyczna
zatytułowana : „Inżynierowie – zawsze w służbie Polsce – historia i przyszłośc” z towarzyszącą
„Wystawą 70 lecia”. W trakcie uroczystości, STP zostało odznaczone medalem „Pro Memoria” a Prezes
prof. dr inż. R.Chmielowiec, Diamentową Odznaką NOT.
W Walnym Zebraniu w dniu 26 września, oprócz delegatów stowarzyszeń członkowskich, wzięli także
udział zaproszeni goście : Prezes NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Zarządu ZUT NOT Pan
Ryszard Marcińczak oraz Prezes „Polonia Technica” mgr inż. Ryszard Bąk.

Uczestnicy obrad (od lewej) : mgr inż. L. Sobkowiak, mgr inż. K. André, mgr inż. S. Aloszko i mgr inż. J. Sulima z SITPF,
mgr inż. P. Dudek, mgr inż. K. Ruszczyński i dr inż. Andrzej Fórmaniak z STP, Dipl Ing. A. Kajzer, Dipl. Ing. R. Drapała
i Dipl. Ing. H. Wąsowska z ZFPITN, Prezes ZUT NOT R.Macińczak, Dipl.Ing. J.Buczak i mgr inż.A.Tombiński z VPI, mgr inż. R.Bąk
z USA, Prezes NOT mgr E.Mańkiewicz-Cudny, Prezes STP prof. dr inż. R.Chmielowiec i mgr inż.M.Piekarski, Sekretarz Generalny EFPSNT.
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Na Walnym Zebraniu dokonano do wyboru nowego Sekretariatu Generalnego na 3-letnią
kadencję 2007-2010. Sekretarzem Generalnym został dr inż. Andrzej Fórmaniak a Zastępcą Sekretarza
Generalnego mgr inż. Marek Piekarski (obaj z STP w Wielkiej Brytanii) a funkcję Skarbnika objęła na
nowo mgr inż. Katarzyna André z SITPF. Ponadto została oficjalnie ustalona dodatkowa funkcja
Koordynatora ds. Administracyjnych, niezbędna do załatwiania wszelkich formalności z administracją
austriacką. Objęła ją Dipl. Ing. Bożena Prochaska z VPI. Natomiast Zarząd Federacji został
przekazany Zarządowi Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.
Ostatnim liczącym się na skalę EFPSNT wydarzeniem, był w dniach 21-22 października
I Polonijny Turniej Golfowy o „Puchar SITPF”. Pomimo późnej pory roku turniej został rozegrany
przy pięknej jesiennej pogodzie na dwóch polach golfowych pod Paryżem: Stade Français Courson i
Rochefort. W turnieju wzięli udział golfiści z Francji, USA i Polski a także jako osoby towarzyszące
koledzy z Wielkiej Brytanii. Dochód w wysokości 770 euro został przeznaczony na rzecz powodzian
w Polsce poprzez Caritas Polska.

2011 Walne Zebranie w listopadzie 2011 roku w Wiedniu, zorganizowane
przez Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, zostało
poprzedzone w dniu 4.11.2011 uroczystością w salonach Ambasady RP w Wiedniu,
odznaczenia Kol. Bożeny Prochaska Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, za
wieloletni wkład w działalność polonijną w Austrii. Przy wręczeniu odznaczenia
asystowali przybyli na WZ delegaci EFPSNT oraz FSNT NOT z Warszawy.
Przed rozpoczęciem Walnego Zebrania, przybyli delegaci mogli
wysłuchać bardzo ciekawej konferencji członka VPI, Kol. Krzysztofa
Dąbrowskiego zatytułowanej : Jan Szczepanik (1872-1926) – „polski
Edison”. Walne Zebranie i konferencja odbyły się 5 listopada 2011

roku w Sali im. Króla Jana III Sobieskiego w Centrum Naukowym
PAN przy Boerhaavegasse 25 w 3 dzielnicy Wiednia.
Dipl. Ing. Krzysztof Dąbrowski

Jako zaproszeni goście, w WZ uczestniczyli: mgr Ewa Mańkiewicz–
Cudny – Prezes FSNT NOT i prof. dr hab. Bogusław Dybaś – Dyrektor
Stacji Naukowej PAN w Wiedniu.

Wiedeńskie Walne Zebranie składało się w rzeczywistości z dwóch oddzielnych zebrań: III-go
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (NWZ) oraz VIII-go Zwyczajnego Walnego Zebrania (WZ).
NWZ miało na celu wprodzić kilka poprawek do Statutu Federacji takich jak:
1. napisanie pełnej nazwy EFPSNT w językach niemieckim i angielskim,
2. uzupełnienie nazwy EFPSNT w języku litewskim,
3. poprawienie tłumaczeń,
4. sprecyzowanie definicji „niedochodowości” i zastąpienie jej określeniem ”non-profit”
Wszystkie w/w poprawki zostały przyjęte jednogłośnie i zostały wprowadzone do Statutu, który został
ponownie zarejestrowany na policji austriackiej.
Natomiast w trakcie WZ zostały po raz pierwszy, jak nigdy do tej pory, szczegółowo omówione
akcje poszczególnych stowarzyszeń członkowskich. Trzeba bowiem podkreślić, że to głównie
stowarzyszenia mają możliwości realizacji inicjatyw, które mogą (ale nie muszą) być pod egidą
Federacji. Federacja bowiem, zgodnie ze swoim Statutem, winna reprezentować stowarzyszenia
członkowskie na arenie międzynarodowej i w stosunku zarówno do władz polskich jak też innych
krajów i organów Unii Europejskiej, może proponować wspólne projekty, ewentualnie je
koordynować, informować o nich szerszej publice i zapewniać ich promocje. EFPSNT nie desponuje
natomiast ani środkami ludzkimi ani finansowymi aby móc prowadzić samodzielne akcje. Tak więc
wszystko co jest realizowane przez poszczególne stowarzyszenia może być przypisywane tylko i
wyłącznie na ich konto. Niemniej, prezentacja we wspólnym gronie na forum Federacji działalności i
osiągnieć stowarzyszeń członkowskich jest bardzo cenna i pozwala na wymianę informacji i
doświadczeń i stwarza warunki do wspólnych projektów. I tak dowiedzieliśmy się że:

 STIP na Litwie uczestniczyło z referatami w I Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich,
przeprowadziło kolejną edycję Konkursu „Inżynier Roku 2011”, współpracuje ściśle od kilku lat
z Oddziałem FSNT NOT w Ostrołęce i z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
i zorganizowało II Międzynarodową Konferencję na temat „Czynniki rozwoju
przedsiębiorczości w kontekście współpracy środowiski inżynieryjno-technicznych Polski i
Litwy”., organizuje z w/w wspólne zawody sportowe
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 ZFPIT w Niemczech jest członkiem Polskiej Rady w Berlinie i współpracuje z Polskim
Towarzystwem Szkolnym „Oświata”, brało w XXIV Kongresie Techników Polskich w Łodzi i
w konferencji „Od POMYSŁU poprzez PATENT do WDROŻENIA” organizowanej przez
NOT a nawet zorganizowało Pierwszy Europejski Bal Polskich Inżynierów w Heidelbergu
 STP w Wielkiej Brytanii prowadzi działalność popularyzatorską techniki i nauki w ramach
kameralnych tradycyjnych „Inżynierskich Czwartków4You”, w których udział biorą
wykładowcy/prelegenci specjalnie zaproszeni przez organizatorów, działalność edukacyjnoszkoleniową poprzez Akademię Techniczną STP w poszerzaniu kwalifikacji zawodowych i
zdobywaniu nowych umiejętności (m.in. AutoCAD, Revit, Fotografia od A do Z, Photoshop,
Interior Design oraz IT dla początkujących), otworzyło portal „Techniki i Nauki”, którego
archiwalny zbiór wszystkich numerów oddano do dyspozycji czytelników z wielu krajów unikalne osiągnięcie w polonijnej skali światowej: www.technikainauka.pl/archiwum
 VPI z Austrii podpisało umowę o współpracy z Małopolskimi Ośrodkami Uzdrowiskowymi i
Wrocławską Radą FSNT NOT, współpracuje z Zrzeszeniem Uzdrowisk Polskich w sferze
ochrony środowiska, infrastruktury i czystych źródeł energii, jest zarejestrowane w UE jako
Instytucja Niezależnych Rzeczoznawców i może otrzymać zlecenia na ocenę bieżących
projektów UE
 SITP we Francji oprócz bogatego panelu co-miesięcznych konferencji uczestniczyło w XXIV
Kongresie Techników Polskich w Łodzi z referatem mgr inż. L.Sobkowiaka, podpisało umowę
o współpracy Wrocławską Radą FSNT NOT odnośnie organizacji sympozjum
przeciwpowodziowego, wzięło udział w kolokwium naukowym zatytułowanym „Dziedzictwo
Polskie w Regionie Paryża” i w Jubileuszu 70-cio lecia „Polonia Technica” w Nowym Yorku,
gdzie mgr inż. J. Ptak wygłosił referat „Rola polskiego inżyniera i technika w tworzeniu rodziny
narodów Europy – wkład w rozwój gospodarki francuskiej, europejskiej i współpracy z Polską”
i otrzymał zaszczytny tytuł Członka Honorowego „Polonia Technica”.
Jeżeli idzie o działalność samej Federacji to w 2011 r. oprócz już w/w otwarcia witryny internetowej i
opracowania zmian statutowych, EFPSNT wzięła udział w XXIV Kongresie Techników Polskich,
który był pomyślany jako możliwość zaistnienia Federacji w środowisku krajowym jako organizacji,
która ma do zaoferowania Polsce istniejącą poza jej granicami i możliwą do wykorzystania wiedzę
fachową i doświadczenie w różnych gałęziach techniki. XXIV KTP miał swoją kulminację na
spotkaniu w Łodzi 24-25 maja 2011 r. gdzie EFPSNT była reprezentowana przez Kolegów
R.Chmielowca, K.Ruszczyńskiego i A.Fórmaniaka (STPwWB) oraz przez kol. L.Sobkowiaka z
SITPF. Kol. Chmielowiec, Sobkowiak i Fórmaniak wygłosili referaty:
a. Na sesji plenarnej R.Chmielowiec przedstawił stan obecny i inicjatywy EFPSNT,
b. Podczas Forum Innowacyjnego L.Sobkowiak przedstawił referat na temat „Jak dostać się na
szczyt innowacyjności?”,
c. Na Forum Transportu A.Fórmaniak wygłosił referat na temat „Zagadnienia bezpieczeństwa w
rozwoju transportu kolejowego w Polsce”,
d. Kol. K. Ruszczyński zorganizował stoisko, na którym m.in. prezentowany był dorobek EFPSNT
Federacja miała również swój udział w sporządzaniu Uchwał XXIV Kongresu Techników Polskich
oraz Wniosków szczegółowych przez uczestnictwo A.Fórmaniaka w Komisji Wnioskowej.
Ponadto, Sekretariat Generalny w ramach działań nakierowanych na koordynację szkolenia i rozwoju
kadr inżynierskich z krajem, powołał dr inż. Leszka Kasprzaka (STWwWB) jako koordynatora do
tych spraw. Inicjatywa SG opierała się na przekonaniu, wypływającym z praktyki realizacji
wielobranżowych projektów w Wielkiej Brytanii, o potrzebie istnienia takiej bazy danych, która
dałaby szansę wykorzystania wiedzy i doświadczenia inżynierskiego istniejącego w kraju.
Kol. Kasprzak wystąpił do FSNT-NOT w Warszawie z
propozycją wspólnego utworzenia bazy danych o polskich
inżynierach. Wysiłek finansowy związany z realizacją tego
pomysłu mógłby być wsparty z funduszy unijnych. FSNT-NOT
może być uprawniona do otrzymania specjalnej unijnej dotacji na
realizację projektu budowy bazy danych o polskich inżynierach
pod hasłem mobilności zawodowej wysoko wykwalifikowanych
kadr w ramach UE. Niestety pomysł ten jak dotąd nie został
podchwycony przez FSNT-NOT.
W trakcie WZ przewodnictwo Federacji przekazał
Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Polskich we Francji na
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Przekazanie przewodnictwa Federacji.
Od lewej : Dipl. Ing. J.Buczak (Prezes VPI),
mgr inż. K.André i mgr inż. J.Ptak (Prezes SITPF)

ręce jego Prezesa mgr inż. Janusz Ptaka, Prezes VPI Dipl. Ing. Józef Buczak, a na prośbę Prezesa NOT
mgr Ewy Mańkiewicz-Cudny, reprezentantem EFPSNT do kontaktów z NOT odnośnie organizacji
II-go Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Warszawie w 2013 r. został wybrany mgr inż.
Andrzej Tombiński z VPI.

2012 Rok 2012 oobfitował w kilka ważnych dla EFPSNT wydarzeń.
Bezsprzecznie najważnieszym pod względem tematu, rangi
naukowej jak i zasięgu międzynarodowego, było zorganizowane przez
SITPF, pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego prof. Jerzego Buzka i pod egidą EFPSNT, oraz przy
współpracy z Wrocławską Radą FSNT NOT, Stacją Naukową PAN w
Paryżu oraz Stowarzyszeniem „Loire-Vistule” w Orleanie, Europejskie
Sympozjum „Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej” w
Paryzu i Orleanie w dniach 28-29 marca.
Zasadniczym celem Sympozjum była analiza skutecznych środków
zmniejszania zagrożeń powodziowych poprzez wymianę doświadczeń,
wyłonienie nowych rozwiązań i wzmocnienie współpracy europejskiej w
tej dziedzinie.
Wsparcia bądź to logistycznego bądź też finansowego udzieliły:
 Institut de Recherche pour le Développement (IRD) w Orleanie
 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL Centre)
 Miasto Wrocław
 Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) w Orleanie
 Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
 oraz Rada Regionalna regionu Centre
natomiast patronat medialny zapewniły: „Przegląd Techniczny” i „Gospodarka Wodna”.
W dwu-dniowych konferencjach i debatach „okrągłego stołu” uczestniczyło ponad 80 specjalistów w
dziedzinie zagadnień wodnych i powodziowych z Francji, Polski, Czech, Rumunii i Austrii. FSNT
NOT było reprezentowane przez Panią Prezes Ewę Mańkiewicz-Cudny i Prezesa Wrocławskiej Rady
NOT, dr hab. inż. Czesława Szczegielniaka.
Sympozjum zakończyło się pełnym sukcesem i spełniło pokładane nadzieje. Pozwoliło na
wymianę poglądów na zagadnienia nawiązane z ochroną preciwpowodziową. Zaprezentowane
referaty oraz obie debaty wykazały zbieżność problemów wśród przedstawicieli krajów obecnych na
Sympozjum a tym samym na możliwości współpracy międzynarodowej.
Niemniej okazuje się, że problemy powodzi nie są traktowane w sposób identyczny w różnych
krajach. Uczestnicy francuscy uważają, że naczelną zasadą zabezpieczenia przeciw powodziom winno
być zmniejszenie podatności na straty. To też odpowiednie zagospodarowanie terenów zalewowych
jest traktowane priorytetowo. Nie wyklucza to podejmowania działań w celu zmniejszenia zagrożeń
takich jak utrzymywanie w dobrym stanie koryt rzecznych, budowa zapór, zakładanie polderów,
wzmacnianie obwałowań itd.
Z kolei specjaliści polscy zdają się przekładać redukcję ryzyka powodziowego nad działania w
kierunku zmniejszenia podatności na straty.
Wnioski z referatów i obrad zostały ze strony francuskiej uzgodnione z Annie Dufay i Jean
Maurin (DREAL Centre), Jean-Pierre Valette oraz Marc Erlich (ARTELIA) i zredagowane przez
Zbigniewa Gąsowskiego (Loire-Vistule), Andrzeja Niebudka, Jerzego Nizińskiego, Janusza Ptaka i
Lucjana Sobkowiaka z SITPF. Redakcji wniosków ze strony polskiej dokonał zespół Wrocławskiej
Rady FSNT NOT: Czesław Szczegielniak, Krystyna Szcześniak, Monika Kołodziejczak i Edyta
Lubacz. Natomiast syntezy wniosków i postulatów zredagowanych z obu stron dokonali
Przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. inż. Czesław Szczegielniak i dr hab. inż. Jerzy
Niziński.
Wnioski i zalecenia Sympozjum jak również sporządzone przez Wrocławską Radę NOT
kompendium referatów zostały przesłane do kompetentnych władz polskich i francuskich.
W wyniku Sympozjum wzrosło zainteresowanie specjalistów odnośnie możliwości kooperacji
francusko-polskiej i pierwsze kontakty zostały nawiązane. Jest to bezsprzecznie wymiernym rezultatem
tego Sympozjum, do którego finansowo dołożyła się EFPSNT.
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Drugim ważnym punktem w kalendarzu Federacji było
Walne Zebranie połączone z zorganizowaną w przeddzień, 29-go
września, przez SITPF konferencją na tematy energetyczne pt.
„Współczesne problemy energetyczne”. Konferencja odbyła się w
Stacji Naukowej PAN w Paryżu a udział w niej wzięli przybyli na
WZ delegaci stowarzyszeń członkowskich z wielce interesującymi
referatami, poruszającymi takie tematy jak : energia dla Polski w
przyszłości, biopaliwa, elektrownie wiatrowe, ogniwa wodorowe,
geothermia jako źródła energii „czystej” i praktycznie wszędzie
dostępnej czy też budownictwo pasywne.
Przy okazji WZ i celem uświetnienia 95-cio lecia istnienia SITPF, został
rozegrany III Polonijny Turniej Golfowy pod Honorowym Patronatem Senatora
Andrzeja Persona i pod egidą Federacji.
W trakcie WZ zostały zaprezentowane realizacje poszczególnych stowarzyszeń i
podsumowano 8-mio letnią działalność Federacji. Zgodnie z rotacją,
przewodnictwo Federacji powinno było być przekazane Kolegom ze
stowarzyszenia litewskiego, którzy nie czuli się jednak gotowi do tego zadania.
W związku z powyższym przewodnictwo na okres 2012-2013 zostało przekazane
Zrzeszeniu Federalnemu Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech i jego
Przekazanie przewodnictwa Federacji przez Prezesa SITPF
Prezesowi, Dipl. Ing. Halinie Wąsowskiej.

mgr inż. L.Sobkowiaka, Prezesowi ZFPITN - Dipl. Ing. H.Wąsowskiej

Korzystając pięknej pogody, przybyli delegaci
mogli zwiedzić Paryż, oprowadzani przez świetnego
przowdnika w osobie mgr inż. Krystyny Liziard,
Sekretarza SITPF. Na trasie wizyty znalazła się
obowiązkowo ambasada RP, Hôtel de Monaco, jedna z
najpiękniejszych ambasad we Francji.
Uczestnicy Walnego Zebrania EFPSNT przed Ambasadą RP w Paryżu wraz
z przewodnikiem mgr inż. K.Liziard (w środku)

Jednym z najważniejszych punktów w życiu EFPSNT było uczestnictwo wszystkich
stowarzyszeń członkowskich w II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w Warszawie w dniach
26-28 czerwca.
Odbył się on na Politechnice Warszawskiej i
w Domu Technika, siedzibie FSNT NOT i był
połączony ze zwiedzaniem firm, laboratoriów,
instytutów
badawczych
oraz
uczelni
warszawskich. Został on zorganizowany przez
FSNT NOT i Politechnikę Warszawską we
współpracy Europejską Federacją Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i Radą
Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.
Delegatem EFPSNT do kontaktów z FSNT NOT odnośnie opracowania programu tego zjazdu, był (jak
już wcześniej wspomniano) mgr inż. Andrzej Tombiński z VPI. On to też, z ramienia Federacji,
uczestniczył w zebraniach organizacyjnych Zjazdu w Warszawie. Honorowy Patronat nad Zjazdem
objął Prezydent RP, Pan Bronisław Komorowski.

2013

Program Zjazdu obejmował współudział inżynierów polonijnych w realizacji :
 strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem: infrastruktury,
odnawialnych źródeł energii, ekologii, gospodarki wodnej, przemysłu wydobywczego i cyfryzacji
 wymiany studentów, doktorantów i stażystów
 wspólnych przedsięwzięć, konferencji, sympozjów i projektów
a w trakcie sesji panelowych zostały omówione takie zagadnienia jak : „Innowacyjność – strategia,
oczekiwania, możliwości”, „Możliwości wdrożeń w Polsce i za granicą”, „Infrastruktura i transport”,
„Wdrożenia: potrzeby i możliwości”, „Technologie Informacyjne”, „Stowarzyszenia naukowo12

techniczne platformą spotkania nauki i biznesu”, „Ścieżki kształcenia technicznego” oraz „Szanse i
zagrożenia dla przemysłu energetycznego – ujęcie Polska-Świat ”. W obu dniach obrad wzięło w sumie
udział 501 (!) uczestników z całego świata, natomiast rząd polski reprezentowali : Wicepremier
J.Piechociński, Sekretarz Stanu z Kancelarii Prezydenta RP O.Dziekoński oraz Pani Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego prof. B.Kudrycka. Senat RP reprezentował Przewodniczący Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senator A.Person. Obecni byli także : b. Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego prof. J.Buzek i Prezes PAN prof. M.Kleiber. Organizatorzy nie zapomnieli
również o aspekcie towarzyskim Zjazdu. Wieczorna Gala w Auli Politechniki Warszawskiej, Wieczór
Integracyjny w Domu Technika oraz wszelkie rozmowy kuluarowe w trakcie obu dni Zjazdu
przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania się oraz możliwości współpracy między
stowarzyszeniami polonijnymi a polskimi organizacjami technicznymi, instytutami i uczelniami, na
przykładzie organizacji Sympozjum przeciwpowodziowego przez SITPF we współpracy z Wrocławską
Radą FSNT NOT i stowarzyszeniem „Loire-Vistule”.
Na Zjazd przyjechała liczna grupa przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich Federacji,
spośród których wielu wystąpiło z referatami lub włączyło się prace komisji m.in. mgr inż.
L.Sobkowiak (SITPF) wziął udział w pracach Komisji Wnioskowej, prezesi stowarzyszeń wzięli udział
w sesji panelowej IV, a referaty wygłosili: Dipl. Ing. R.Drapała (ZFPITN) w sesji II-1 „Wdrożenia :
potrzeby i możliwości”,mgr inż. P.Dudek (STPwWB) w sesji II-2 „Infrastruktura i Transport”, prof. dr
inż. R.Chmielowiec (STPwWB) w sesji IV „Stowarzyszenia naukowo-techniczne platformą spotkania
nauki i biznesu”, mgr inż. R.Zwierz (ZFPITN) i dr inż. M.Zastawny (STPwWB) w sesji V-1: „Ścieżki
kształcenia technicznego” i mgr inż. J.Ptak (SITPF) w sesji V-2 „Szanse i zagrożenia dla przemysłu
energetycznego”. Należy więc uznać, że EFPSNT była silnie reprezentowana i że wkład merytoryczny
członków Federacji był istotny.
Na zakończenie Zjazdu wręczono medal im. Piotra S. Drzewieckiego aktualnym, prezesom
stowarzyszeń członkowskich EFPSNT. Otrzymali je : mgr inż. L.Sobkowiak (SITPF), mgr inż.
P.Dudek (STPwWB) i Dipl. Ing. J.Buczak (VPI), natomiast delegat EFPSNT ds. organizacji Zjazdu,
mgr inż. A.Tombiński reprezentował Federację przy prezentacji wniosków Zjazdu, Prezydentowi RP,
Panu Bronisławowi Komorowskiemu, w maju 2014 r.
Walne Zebranie Federacji w roku 2013, zorganizowane przez ZFPITN, odbyło się 30 listopada,
wyjątkowo nie na terenie Niemiec, ale w Pałacu „Wiechlice”, w miejscowości Żary, w Polsce. Było
ono bowiem poprzedzone w dniach 28-29 listopada z międzynarodową konferencją zatytułowana :
„INNOWACYJNA GOSPODARKA – CZYSTA WODA”. Ten wybór nietypowego miejsca na
konferencję i WZ wynikał z faktu, że Kolegom z Niemiec udało się otrzymać Patronat Honorowy i
subwencję od Marszałka Województwa Lubuskiego. Konferencja odbyła się przy współpracy z
„Fundacją Przedsiębiorczość” z Żar oraz Europejską Federacją Polonijnych Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych.
W konferencji wzięli udział specjaliści z Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Grupy IHW z Berlina, ORTOCAL z Poznania, liczni przedstawiciele z branży
wodociągowej, projektanci i firmy zainteresowane innowacjami w zakresie uzdatniania wody,
niezależni rzeczoznawcy z Polski i Niemiec, przedstawiciele PZU i Lubuskiego Urzędu
Marszałkowskiego a także przybyli na Walne Zebranie EFPSNT przedstawiciele polonijnych
stowarzyszeń technicznych z Austrii, Francji, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
W trakcie dwu-dniowych obrad
omawiano m.in. takie zagadnienia jak:
- Niedostatek
wody,
zmiany
klimatyczne
i
nieroztropna
działalność człowieka
- Gospodarka wodna Polski w
świetle aktualnych przepisów UE
- Analiza zagrożeń w systemach
wody pitnej – przykłady z praktyki
- Metody dezynfekcji wody stosowane w praktyce
- Praktyczne doświadczenia innych krajów UE

a także tematy związane z biznesem. Tą interesującą i bardzo dobrze zorganizowaną
konferencję patronatem medialnym objęły przedsiębiorstwa: „WODOCIĄGI KANALIZACJA” i „TECHNOLOGIA WODY”.
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W trakcie Walnego Zebrania omówiono działalność Federacji jak i też poszczególnych
Stowarzyszeń Członkowskich. Dokonano też rotacyjnego przekazania Zarządu Federacji Zarządowi
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie pod patronatem Św. Rafała
Kalinowskiego. Rotacyjną „prezesurę” przejął od Kolegów z Niemiec i ich Prezesa Dipl. Ing. Haliny
Wąsowskiej, Prezes STIPL mgr inż. Jerzy Mozyro.
W wyborach do Sekretariatu Generalnego na następną kadencję 2013-2016 zostali wybrani:
 Sekretarz Generalny – mgr inż. Janusz Ptak (SITPF)
 Z-ca Sekretarza Gen. – mgr inż. Marek Piekarski (STP-UK) – pełni również funkcję Webmastera
witryny internetowej EFPSNT
 Skarbnik – mgr inż. Katarzyna André (SITPF)
 Koordynator d/s Administracyjnych – Dipl. Ing. Bożena Prochaska (VPI-Austria)
 Do Komisji Statutowo-Rewizyjnej zostali wybrani: Przewodniczący - mgr inż. Lucjan
Sobkowiak (SITPF) oraz inż. Robert Niewiadomski (SITPL) i mgr inż. Karol Wiśniewski (STP).

2014 W programie nowo-wybranego Sekretarza Generalnego na najbliższe lata został położony
nacisk na dwa podstawowe zagadnienia : wzajemna promocja Stowarzyszeń Członkowskich i Federacji
oraz jej rozszerzenie na polonijne środowiska techniczne w innych krajach europejskich.
Jednym z ważniejszych wektorów promocji zarówno samych stowarzyszeń członkowskich jak i
pośrednio Federacji jest informacja o ich działalności (konferencje, projekty współpracy, osiągnięcia
członków, itp.) jest niewątpliwie prasa drukowana i elektroniczna oraz strona internetowa. O ile witryna
Federacji już istnieje od ponad 2 lat dostarczając informacje z życia EFPSNT tym, którzy zechcą się tą
witryną, o tyle nie istniało do tej pory żadne pismo Federacji.
Dlatego też Sekretarz Generalny Kol. Janusz Ptak wystąpił z propozycją i zajął się redakcją dwustronnicowego wydania zatytułowanego „Flash Info”. Zasadniczym celem tego wydawnictwa jest
skrótowa informacja o bieżącej działalności zarówno Federacji jak i stowarzyszeń członkowskich,
podkreślająca tym samym olbrzymi wkład polskiego środowiska technicznego w krajach Europy. Do
wrzesnia br. ukazały się już trzy wydania. Planowana cykliczność to 4 wydania na rok, ograniczona
przez środki redakcyjne i finansowe. To pismo EFPSNT rozsyłane jest listownie ale głównie pocztą
elektroniczną do instytucji, organizacji technicznych, szkół wyższych w Polsce oraz do polskich
placówek dyplomatycznych o gospodarcznych w Europie oraz polonijnych stowarzyszeń naukowotechnicznych w USA i Kanadzie.
Drugim ważnym zadaniem na nadchodzące lata, jest rozszerzenie Federacji na polonijne
stowarzyszenia techniczne w innych krajach europejskich z wykorzystaniem bądź to kontaktów
osobistych inżynierów już zrzeszonych bądź też z pomocą polskich placówek konsularnych w Europie.
Jeżeli można byłoby podsumować działalność stowarzyszeń członkowskich na dzień aktualizacji,
należałoby stwierdzić, ze wybijają się dwie interesujące i ważne konferencje.
Jedną z nich była zorganizowana przez STPwWB w dniach 21-23 marca 2014 r. w Londynie, I
Międzynarodowa Konferencja „BIM dla Polski – Szanse i Zagrożenia” (BIM - Building Information
Modelling). Konferencja dotyczyła zagadnień poświęconych Modelowaniu Informacji o Budowlach.
Jej przesłaniem były możliwości bezpośredniego wykorzystania Procesu BIM-owskiego w warunkach
polskich i z realną korzyścią dla Polski.
Konferencja została zorganizowana z udziałem przedstawicieli firm projektowych i wykonawczych,
ośrodków badawczych, wyższych uczelni, stowarzyszeń i organizacji technicznych oraz z organizacji
rządowych z Polski i Wielkiej Brytanii.
W wyniku szeregu dyskusji, uczestnicy konferencji, reprezentujący szerokie spektrum
profesjonalistów, zwanych dalej „GRUPĄ ZADANIOWĄ BIM-EUROPA-POLSKA’’, związanych
bezpośrednio lub pośrednio z BIM-em jako całościowym procesem realizacji inwestycji i będący
jednocześnie sygnatariuszami niniejszego dokumentu. O zaangażowaniu EFPSNT w to zagadnienie
świadczy fakt, że wśród sygnatariuszy w/w Grupy Zadaniowej figurują zarówno Sekretarz Generalny
mgr inż. J.Ptak jak i jego Zastępca mgr inż. M.Piekarski.
Drugą konferencją o dużym zasięgu i dużej frekwencji (ponad 70 uczestników), była
zorganizowana w Wilnie, w dniach 24-26 kwietnia br. konferencja na temat : „Innowacyjność źródłem
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”. Organizatorami konferencji były: Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Polskich na Litwie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie,
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Regionalna w Ostrołęce oraz
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie. EFPSNT reprezentował mgr inż.
Andrzej Tombiński, wiceprezes VPI.
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Należy także zasygnalizować zorganizowaną przez SITPF w Paryżu w dniu 23 maja, polskofrancuską konferencję, połączoną z debatą, dotyczącą Jana Czochralskiego, polskiego „praojca
elektroniki półprzewodnikowej” i mającą na celu, poza rozpowszechnieniem informacji o Janie
Czochralskim, także pozwolić na budowanie współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie nauki i
przemysłu oraz stworzyć możliwości wykonywania prac doktoranckich przez studentów i naukowców
polskich.
Na poczet działalności samego Sekretariatu należy zaliczyć apel do władz polskich w sprawie
nielikwidacji Polskiej Izby Urbanistów. Stosowne listy zostały wysłane do najwyzszych władz
polskich, w tym do Prezydenta i Premiera RP, Marszałków Senatu i Sejmu oraz ministerstw:
Infrastruktury i Rozwoju, Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości.
Z okazji Święta Konstytucji, mgr inż. Piotr Dudek, Prezes STPwWB, został odznaczony przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz
współpracy Polski z Wielką Brytanią.
Ponadto Kol. A.Tombiński, reprezentując EFPSNT, uczestniczył z okazji Dnia Polonii w
spotkaniu grupy wnioskowej II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z Prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim, Sekretarzem Stanu z Kancelarii Prezydenta RP Olgierdem Dziekońskim
oraz Panią Prezesem FSNT NOT, Ewą Mańkiewicz-Cudny oraz odznaczonymi w przeddzień Kolegami
inżynierami z Wielkiej Brytanii i USA.
W 2014 roku mija 10 lat od powstania Federacji. Była więc okazja aby podsumować działalność,
wytyczyć kierunki działania na przyszłość a także uczcić godnie ten Jubileusz przy okazji Walnego
Zebrania, które w tym roku odbyło się, zgodnie z regułą rotacji, w Wilnie w dniach 9-12 października.
W rzeczywistości w dniu 10 października miały miejsce dwa walne zebrania : XI Walne Zebranie
Zwyczajne i IV Walne Zebranie Nadzywczajnego, w trakcie którego omawiano i przegłosowano
przystąpienie do Federacji Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Tym sposobem EFPSNT z
czysto „technicznej” przerodziła się w „naukowo-techniczną”, zgodnie ze swoją nazwą.
W chwili obecnej Federacja liczy sześć Stowarzyszeń Członkowskich reprezentujących
kilkusetną rzeszę inżynierów, techników i naukowców z pięciu krajów Unii Europejskiej z nadzieją na
jej rozszerzenie.

Zdj. S.Olszewski

Sala obrad WZ w DKP.
Gości wita Wiceprezes STIPL Kol. Jerzy Mozyro

Spotkanie z Prezesami SNPL (od lewej) : Kol. J.Ptak
(Sekretarz Generalny), prof. B.Grużewski (były Prezes
SNPL) i prof. H.Malewski (aktualny Prezes SNPL)

Rotacyjną „prezesurę” przejął od Kolegów z Litwy i ich Prezesa inż. Roberta Niewiadomskiego,
Prezes STP w Wielkiej Brytanii mgr inż. Piotr Dudek.
W dniu 11 października, w Domu Kultury Polskiej odbyła się międzynarodowa konferencja z
okazji 10-lecia EFPSNT zatytułowana „Wkład inżynierów polskich w rozwój technologii i
innowacyjności polepszający stan gospodarczy krajów Europy”.
Zamierzeniem organizatorów było przypomnienie historii powstania Federacji i jej
dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowanie działań stowarzyszeń członkowskich. Po prezentacji
DKP przez jej dyrektora p. Artura Ludkowskiego, swoje referaty wygłosili:
 p. Krzysztof Januszkiewicz, Radca Ambasady RP w Wilnie – „Działania WPHiI ambasady RP na
rzecz wsparcia polskich przedsiębiorców”
 mgr inż. Janusz Ptak, Sekretarz Generalny EFPSNT – „ESPSNT - współpraca polonijnych
inżynierów w Europie”
 dr inż. Zenon Bogdanowicz, członek STIPL – „Dorobek inżynierów polskich na Litwie”
 mgr inż. Piotr Dudek, Prezes STP w Wielkiej Brytanii - “BIM – building information modeling”
 prof. dr hab. Leon Ustinowicz, członek zarządu STIPL – „Współpraca inżynierów polskich w
projektach innowacyjnych”
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 dr hab. inż. Czesław Szczegielniak, Wiceprezes WR FSNT NOT – „Środki unijne inspiracją
transferu innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki na przykładach zrealizowanych projektów”
 prof. Bogusław Grużewski, członek SNPL – „Osiągnięcia naukowców polskich na Litwie na
przełomie XX-XXI w.”
 mgr inż. Janusz Zastocki, pełnomocnik rektora Politechniki Białostockiej – „Sukcesy polskich
inżynierów w Ameryce Północnej”
 mgr inż. Marek Piekarski, z-ca Sekretarza Generalnego EFPSNT – „Inteligentne autostrady”
 mgr inż. Lucjan Sobkowiak, Prezes SITPF – „Klimat a energia”
 mgr inż. Andzej Kajzer, Wiceprezes ZFPITN – „Suwerenność polityczna wypadkowa suwerenności
gospodarczej w oczach inżyniera”
Głos także zabrała Pani Ewa Mankiewicz-Cudny, Prezes FSNT NOT, która przypomniała o kilku
ważnych rocznicach przypadających na rok 2015, m.in. o 180 rocznicy utworzenia przez gen. J.Bema
Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu w 1835 r., 110 rocznicy powstania „Domu
Technika” w W-wie, 70-cio leciu NOT, 60-cio leciu Muzeum Techniki NOT a także o III Światowym
Zjeździe Inżynierów Polskich we Wrocławiu w 2016 r. Pani Prezes przedstawiła także problem
przejęcia Muzeum Techniki w W-wie i postawiła postulat o wniosek uczestników konferencji do
najwyższych władz polskich w sprawie przekształcenia tego muzeum w Narodowe Muzeum Techniki
i Przemysłu i objęcia go patronatem przez państwo polskie.
Wniosek ten został zredagowany na miejscu, przyjęty jednomyślnie przez uczestników
konferencji i podpisany przez aktualnego Prezesa Zarządu i Sekretarza Generalnego Federacji oraz
prezesów pozostałych stowarzyszeń członkowskich.
Części oficjalnej spotkania towarzyszyły zwiedzanie historycznego Wilna, spotkanie z poetami
wileńskimi oraz występ młodzieżowego zespołu tanecznego „Wilenka”. Całości tego interesującego,
pożytecznego i miłego spotkania, dopełniła wspaniała pogoda.

... na Cmentarzu „Rossa” , przy grobie Matki
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uczestnicy spotkania na Górze Trzech Krzyży

Sezon 2014 dopełnił 5-ty Polonijny Turniej Golfowy o „Puchar SITPF”. Honorowy Patronat
nad Turniejem objął Pan Andrzej Person, Przewodniczący Komisji d/s Emigracji i Łączności z
Polakami za Granicą Senatu R.P. Terenem zmagań golfistów były dwa ekskluzywne golfy: SaintGermain-en-Laye i Domont-Montmorency. Na zaproszenie do wzięcia udziału w V Turnieju
odpowiedziało 23-ech znakomitych polskich graczy z USA, Polski i oczywiscie z Francji.
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane ze środków własnych SITPF, a Turniejowi
przyświecal chlubny cel: udział w pomocy finansowej na rzecz odnowienia pomnika Gen.
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, w Lesie Fontainebleau. Zebrana na ten cel kwota: 435 € + 100 $, została
przekazana Pani Barbarze Kłosowicz-Krzywickiej, Prezesowi Towarzystwa Opieki nad Polskimi
Zabytkami i Grobami Historycznymi.
W ten oto sposób, Federacja przeżyła swoje pierwsze 10 lat. Reprezentanci Stowarzyszeń
Członkowskich poznali się lepiej, stworzył się klimat zaufania jakkolwiek mechanizmy
komunikowania pozostawiają nadal trochę do życzenia i muszą ulec poprawie, aby można było je
nazwać szybkimi i skutecznymi. Wynika to zapewne po części z faktu, że jej członkowie Federacji są w
większości osobami pracującymi w różnych krajach i różnych systemach czasu pracy, a po części z
nieco odmiennych kulturowo sposobów reagowania na wydarzenia.
Oto krótki bilans. W 10-letnim okresie istnienia, Federacja uczestniczyła w kilku akcjach
wspierania polskiej myśli technicznej, takich jak :
 appel Polonii technicznej tzw. Appel Paryski z listopada 2002, a więc jeszcze przed utowrzeniem
formalnym Federacji, skierowany do środowisk technicznych, gospodarczych i społecznych w
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Polsce o zdecydowane wyrażenie poparcia dla idei zjednoczonej Europy oraz o podjęcie
skutecznych działań na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
 inicjatywa w 2005 r. wysyłki listów w wersji polskiej, francuskiej, niemieckiej i angielskiej do
wyższych urzędników Unii Europejskiej z poparciem dla kandydatury Wrocławia na lokalizację
Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT)
 współorganizacja V-ego Międzynarodowego Sympozjum „Polacy Razem” w Wiedniu w
listopadzie 2006 r.
 współudział w organizacji licznych konferencji:
 cyklu konferencji z okazji 90-cio lecia SITPF
 polsko-niemieckiej konferencji na temat: „Bezpieczna infrastruktura drogowa i jej znaczenie
dla gospodarki” w Berlinie w 2009 r.
 w wyjeździe studyjno-turystycznym do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w maju 2010 r.
 konferencji na tematy energetyczne pt. „Współczesne problemy energetyczne” w Stacji
Naukowej PAN w Paryżu w 2012 r.
 międzynarodowej konferencji zatytułowanej : „Innowacyjna gospodarka – czysta woda” w
Pałacu „Wiechlice”, w Polsce, 28-29 listopada 2013 r.
 międzynarodowej konferencji pt. „Wkład inżynierów polskich w rozwój technologii i
innowacyjności polepszający stan gospodarczy krajów Europy”, w Wilnie, 11 październik
2014 r.
 i wiele innych pomniejszych
 wysunięcie i wsparcie kandydatur na „Złotego Inżyniera Roku” plebiscytu „Przeglądu
Technicznego”, mgr inż. Lucjana Sobkowiaka (SITPF) w 2007 r. i mgr inż. Piotra Dudka (STP) w
2010 r.
 współorganizacja I i II Forum Polonijnego w Londynie nt. pomocy w adaptacji zawodowej
polskich inżynierów i techników przebywających w Wielkiej Brytanii, w wyniku migracji
zarobkowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
 szeroki udział w II Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie w Krakowie w
dniach 4-7.09.2008 r. i w Sympozjum „Polski inżynier w kraju i na świecie” z czterema referatami
m.in. z referatem „Polski Inżynier w Europie wczoraj, dziś i jutro”, który był pracą zbiorową
Kolegów z pięciu stowarzyszeń europejskich
 istotny udział w I i II Zjeździe Inżynierów Polskich w Warszawie w 2010 i 2013 r. z licznymi
referatami i w pracach Komisji Wnioskowych
 udział w XXIV Kongresie Techników Polskich, w Łodzi 24-25 maja 2011 r., z referatami oraz w
Komisji Wnioskowej
 współorganizacja i wsparcie finansowe Europejskiego Sympozjum „Współczesne problemy
ochrony przeciwpowodziowej” w Paryzu i Orleanie w dniach 28-29 marca 2012 r.
 akcja wysyłki listów do najwyższych władz RP w sprawie obrony Polskiej Izby Urbanistów przed
likwidacją w 2014 r.
Ponadto została stworzona witryna internetowa EFPSNT : www.polish-engineers-europe.org oraz
Biuletyn Informacyjny „FLASH Info”.
Federacja brała też i bierze nadal czynnie udział w manifestacjach o charakterze patriotycznym
Polonii m.in. w uroczystościach przed Pomnikiem Katynia w Londynie w 2004 r., w corocznej
pielgrzymce Polonii francuskiej do Polskiej Nekropolii w Montmorency we Francji, udział w
uroczystościach (w tym – składanie kwiatów na wileńskiej nekropolii Rossa), poświęconych rocznicy
ustanowienia Konstytucji 3 Maja.

2015 zaznacza następną dziesiątkę lat działalności EFPSNT. Rozpoczyna się on tradycyjnie w
Sali Cesarskiej ”(Kaisersaal), bardzo znanej, wiedeńskiej „Klaviergalerie”, Koncertem
Noworocznym cyklu “Muzyka i Technika” pod Patronatem Honorowym EFPSNT,
zoorganizowanym przez przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Austrii (VPI). Był
to już kolejny, 59-ty konert.
Po również tradycyjnych spotkaniach „opłatkowych” w styczniu, stowarzyszenia rozpoczęły
bardziej merytoryczną działalność w postaci licznych m.in. konferencji takich jak : „Klimat – stan
aktualny i przyszłość”, „MARIE-CURIE-Portrait d’une femme engagée 1914-1918” czy też „Les
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nanotechnologies sont-elles extraordinaires ou dangereuses ?” zorganizowanych przez SITP we
Francji czy też 3-dniowych warsztatów w Wiedniu dla ponad 30-osobowej grupy developerów z
Polski, zorganizowanych z inicjatywy Konsulatu Austrii w Krakowie przez VPI – Stowarzyszenie
Inżynierów Polskich w Austrii we współpracy z Austriacką Izbą Gospodarczą. 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.
Koledzy z STP w Wielkiej Brytanii wznowili swoje kursy CAD i „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.
Na poczet dużych wydarzeń w Stowarzyszeniu Naukowców Polskich Litwy należy zaliczyć
XIX Międzynarodową Konferencję „Nauka a jakość życia” i Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj,
dziś, jutro”, które miały miejsce w dniach 27-30 czerwca 2015 r. Miała ona na celu ustalenie ogólnych
powiązań między różnymi kierunkami wiary i filozofii, sztuki i nauki, w tym twórczości technicznej w
oparciu o hierarchię wartości, natomiast Sympozjum SNPL „Wileńszczyzna: przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość” stawiała sobie za cel przedstawienie problemów regionalnych.
Prowadzono debaty w sekcjach : 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.
Ale bezsprzecznie w roku 2015 były trzy ważne wydarzenia dla Federacji: 75-cio lecie STP w
Wielkiej Brytanii, 70-cio lecie FSNT NOT oraz XII Walne Zebranie w Londynie.
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.
EFPSNT była reprezentowana, zarówno przez uczestników ze stowarzyszeń członkowskich jak
i członków Sekretariatu Generalnego.
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.
Prezes STP P.Dudek

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.
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16 kwietnia 2015 r. odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT uroczysta
inauguracja obchodów jubileuszy ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników:
180 rocznicy utworzenia w Paryżu Towarzystwa Politechnicznego Polskiego przez Gen.
Józefa Bema i 70 rocznicy FSNT NOT.
W uroczystości, obok przestawicieli naczelnych władz polskich, Polskiej Akademii
Nauk, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rady Głównej Instytutów Badawczych,
Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz towarzystw naukowych i świata biznesu, udział wzięli
przedstawiciele stowarzyszeń technicznych EFPSNT: z Francji (prezes L.Sobkowiak), Litwy (prezes
R.Niewiadomski i sekretarz A.Piotrowicz) i Wielkiej Brytanii (wiceprezes K.Ruszczyński).
Obecni byli także potomkowie gen. Józefa Bema, Jana Fijałkowskiego i Piotra Drzewieckiego.
Obecni byli członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych tworzących 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.
Okolicznościowy referat pt. "Stowarzyszenia inżynierskie na tle
historii powszechnej i rozwoju cywilizacji technicznej" wygłosiiła
prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny a 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.
Po części oficjalnej, w kuluarach Warszawskiego Domu
Technika NOT otwarta została wystawa poświęcona gen. Józefowi
Bemowi.

Wręczenie statuetki 70-cio lecia:
Prezes FSNT NOT – E.MankiewiczCudny i Sekretrarz Generalny EFPSNT –
J.Ptak

W dniach 17-18 października odbyło się Walne Zebranie EFPSNT w POSKu, w Londynie. Po
raz pierwszy było to zebranie dwu-dniowe, poświęcone głównie na przedyskutowanie form większego
zaangażowania stowarzyszeń członkowskich i uaktywnienia Federacji. W wyniku obrad podjęto kilka
istotnych decyzji zarówno co do struktury Federacji jak i projektów wspólnych działań na przyszłość.
M.in. postanowiono powierzyć Sekretariatowi Generalnemu prowadzenie działań strategicznych i
programowych i rozszerzyć jego kompetencję przenosząc część zadań z zarządów rotacyjnych i
jednocześnie wzmocnić jego skład osobowy o
przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich.
Uzgodniono utworzenie Konwentu Seniorów
jako ciała doradczego, a także stworzenie listy
naukowców, którzy mogliby w przyszłości
stanowić Radę Naukową. Postanowiono także
przygotować zarys komisji branżowych, które
mogłyby
się
zajmować
tematycznymi
problemami. Niektóre z tych przedwsięzięć będą
prowadzone
pilotażowo.
Po
roku
funkcjonowania i ocenie rezultatów zostaną
podjęte ostateczne decyzje, które będą zapewne Prezydium WZ (od lewej) : Prezes STP - M.Zastawny, Sekretarz WZ B.Truszkowski, Przewodniczący WZ - A.Fórmaniak, Sekretarz
wymagały zmian statutowych.
Generalny EFPSNT - J.Ptak, Z-ca Sekretarza Generalnego M.Piekarski

Przekazanie Zarządu (od lewej) : Wiceprezes
VPI – A.Tombiński, Prezes VPI J.Buczak i
Prezes STP w WB – M.Zastawny

Omówiono też udział EFPSNT w III Światowym Zjeździe
Inżynierów Polskich i XXV Kongresie Techników Polskich, które
odbędą się we Wrocławiu, w czerwcu 2016 r. Po raz pierwszy
Federacja została zaproszona jako współorganizator obok FSNT
NOT, Politechniki Wrocławskiej i Rady Polskich Inżynierów
Ameryki Północnej. Kol. A.Tombiński jest reprezentantem
Federacji w Komitecie Sterującym a Kol. J.Ptak w Komitecie
Programowym, zapewniając jednocześnie łączność między
głównymi organizatorami a Federacją. Podjęta została decyzja o
udziale ze wspólnym projektem, być może nawet ze współnym
panelem poświęconym Federacji.
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Podjęto również uchwały odnośnie kwestii finansowych i promocyjnych (witryna internetowa,
Flash Info, Kalendarium). Nastąpiło także przekazanie rotacyjnego Zarzadu Kolegom z Austrii.
Można zatem zreasumować, że Walne Zebranie w Londynie, może mieć poważne znaczenie na
dalszą działalność Federacji.
Jedną z najważniejszych form działań Federacji pozostaje jej rolę w promowaniu polskiej myśli
technicznej i polskiej przedsiębiorczości za granicą jak również polonijnej myśli technicznej i
polonijnej przedsiębiorczości w Polsce.
W ramach tejże roli, EFPSNT objęła Patronatem Honorowym V edycję Konkursu FSNT NOT
im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne pt. „LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015”.
Celem Konkursu 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.
Federacja objęła także Patronatem Honorowym Konkurs Konstrukcji Studenckich Niezależnego
Zrzeszenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zatytułowanego KOKOS 2016 oraz
Międzynarodowego Workshop-u „Ecologie et Scienes d’Environnement” w Paryżu, zorganizowanego
przez SITPF we współpracy z PAN w Paryżu i instytutem IRD z Orleanu, z udziałem naukowców z
Polski, Francji, Rumunii, Egiptu i Tunezji. Celem tego workshop-u jest stworzenie warunków wymiany
doktorantów i stażystów polskich i w/w krajów.
Na najbliższe lata, EFPSNT planuje :
 dalszą szerszą promocję Federacji i Stowarzyszeń Członkowskich
 rozszerzenie jej na stowarzyszenia w innych krajach europejskich
 zaciśnięcie kontaktów i współpracy z Radą Polskich Inżynierów Ameryki Połnocnej
 nawiązanie współpracy z polskimi uczelniami w takich dziedzinach jak: kształcenie
inżynierów dla potrzeb nowych technologii, staże i stypendia dla studentów i absolwentów,
studia doktoranckie i podyplomowe, itp.,
 włączenie się poprzez stowarzyszenia członkowskie w programy Unii Europejskiej we
wspólpracy z polskimi uczelniami, placówkami naukowymi i technicznymi (NOT, PAN,
PAU) i przedsiębiorstwami przemysłowymi
Wydaje się, że odpowiedź na pytanie: „Czy polonijni inżynierowie w Europie mogą działać
razem?” po tych 11-tu latach funkcjonowania Federacji, jest jak najbardziej pozytywna, jakkolwiek
powinna ona być potwierdzona w przyszłości jeszcze bardziej konkretnymi, wspólnymi projektami i
akcjami, ale ”Nie od razu Kraków zbudowano”.
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