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Z ŻYCIA FEDERACJI

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Ostatnie miesiące 2014 roku
były nadzwyczaj obfitujące w
ważne wydarzenia, nie tylko dla
naszej europejskiej Federacji a
także dla całej Europy.
W dniach 9-12 października odbyło się w
Wilnie Walne Zebranie EFPSNT, na którym Zarząd
Federacji został przekazany na rok 2015 Kolegom
z STP w Wielkiej Brytanii, Nadzwyczajne Walne
Zebranie, na którym przyjęto do Federacji
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL)
oraz
konferencja
poświęcona
wkładowi
inżynierów polskich w rozwój technologii i
innowacyjności polepszający stan gospodarczy
krajów Europy. Temat ten był już szeroko
omówiony w poprzednim wydaniu „Flash Info”.
Z informacji jakie dotarły do mnie od Prof.
Henryka Malewskiego, przystąpienie SNPL do
Federacji,
ułatwiło
nawiązanie
ściślejszej
współpracy z SITPL i otworzyło w pewnym sensie
naszym Kolegom z Litwy, okno na Europę.
Życzymy naszym Kolegom z SNPL i SITPL aby ta
współpraca była jak najbardziej owocna nie tylko
dla obu stowarzyszeń „litewskich” ale także dla
EFPSNT.
Wydarzeniem na skalę europejską był wybór
Premiera Donalda Tuska na Przewodniczącego
Rady Europejskiej, wiodącego organu Unii
Europejskiej na kadencję 2014-19. Jest to
bezwględnie świadectwem uznania nie tylko dla
polskiego premiera, ale także dla polskiej
gospodarki, która pomimo wielu trudności i
zapewne pewnych niedociągnięć potrafiła przez
wiele lat utrzymać się na wysokim poziomie i
odrobić wieloletnie opóźnienie. Potwierdza to
również wybór Pani Elżbiety Bieńkowskiej, byłej
wicepremier, na komisarza tak ważnej komisji
jaką jest Komisja ds. rynku wewnętrznego i usług,
przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i
średnich przedsiębiorstw. Życzmy Donaldowi
Tuskowi i Elżbiecie Bieńkowskiej wielu sukcesów
w tej dosyć trudnej sytuacji ekonomicznej i
politycznej w Europie. Należy podkreślić, że
Zarząd i Sekretariat Generalny EFPSNT wysłały
gratulacje do obu polityków z propozycją
współpracy na arenie europejskiej, co spotkało się
z przychylnym
oddźwiękiem
ze
strony
administracji Przewodniczącego RE.
Należy tu także przypomnieć, że prof. Jerzy
Buzek
był
Przewodniczącym
Parlamentu
Europejskiego w latach 2009-12 i że Polska
przewodniczyła UE od 1.07 do 31.12.2011 roku.
Na zakończenie pragnę zasygnalizować fakt,
że Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej
Brytanii w dniach 27-29 marca br. będzie
świętować Jubileusz 75cio lecia Stowarzyszenia.
Więcej informacji na ten temat na stronie 2 tego
wydania „Flash Info”
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Janusz Ptak
Sekretarz Generalny

STOWARZYSZENIE NAUKOWCÓW POLAKÓW
LITWY (SNPL)
nowym członkiem
Europejskiej Federacji Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
12 grudnia 2014 r. zebranie walne SNPL
jednogłośnie zatwierdziło decyzję Zarządu o
przystąpieniu do Europejskiej Federacji Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. To była
swego rodzaju ratyfikacja umowy z EFPSNT i
uwieńczenie procedury rozpoczętej jeszcze na
początku roku od zgłoszenia akcesu do tej
międzynarodowej organizacji poprzez rozpatrzenie
wniosku SNPL, aż po Nadzwyczajne Walne Zebranie
EFPSNT w Wilnie, na którym po merytorycznej
dyskusji, w zgodzie z najlepszymi tradycjami
demokratycznymi,
stowarzyszenie
polskich
naukowców z Litwy zostało przyjęte w poczet tej
organizacji.
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
(SNPL) założone 14 kwietnia 1989 roku jest
twórczą, samorządną i niezależną społeczną
organizacją, jednoczącą naukowców i młodych
adeptów nauki (osoby zajmujące się działalnością
naukowo-dydaktyczną), której misją jest realizacja
celów statutowych, wspieranie i koordynacja
działań jej członków, a także reprezentacja oraz
obrona ich interesów i praw ustawowych.
Stowarzyszenie nawiązuje do szczytnych i
demokratycznych celów, założonego w 1907 roku
w Wilnie “Towarzystwa Przyjaciół Nauk” i
kontynuuje postępowe jego tradycje. Działalność
Stowarzyszenia opiera się na poszanowaniu
tradycyjnych europejskich wartości oraz na
zasadach transparentności, samorządności i
tolerancji, a także na innych zasadach
demokratycznych. Stowarzyszenie Naukowców
Polaków Litwy będące organizacją pozarządową
unijnego kraju dąży do włączenia się w
ogólnoeuropejską
przestrzeń
naukową,
w
granicach swoich możliwości wspiera działania
naukowe i międzynarodową współpracę pomiędzy
naukowcami i młodymi adeptami nauki, ze
szczególnym uwzględnieniem kontaktów na linii
Litwa – Polska, a także z przedstawicielami
naukowych organizacji polonijnych innych krajów.

2009 r. - 20-lecie SNPL

24 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste walne
zebranie
SNPL,
które
było
poświęcone
ćwierćwieczu jego istnienia. Na uroczystej akademii
wielu zasłużonych członków Stowarzyszenia, a
także kilka innych osób, które przyczyniły się do
jego powstania i funkcjonowania, zostało
odznaczonych dyplomami honorowymi SNPL.
Obecnie do Stowarzyszenia należy sześćdziesięciu
członków zwyczajnych, wśród których większość
stanowią mieszkańcy Litwy, lecz też są naukowcy
zamieszkali w Polsce i Niemczech.
W Stowarzyszeniu mamy przedstawicieli nauk
ścisłych,
przyrodniczych,
inżynieryjnych,
humanistycznych oraz społeczno-ekonomicznych.
Dwóch członków SNPL należy jednocześnie i do
Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na
Litwie.
W okresie 1989-1998 funkcje prezesa SNPL
sprawował prof. dr hab. Romuald Brazis, w latach
1998-2011 prezesem SNPL był dr hab. Jarosław
Wołkonowski, prof. UwB. W roku 2011 prezesem
SNPL został prof. dr Bogusław Grużewski. Od maja
2014 r. funkcję prezesa pełni prof. dr Henryk
Malewski.
Stowarzyszenie
organizuje
konferencje
naukowe, odczyty oraz dyskusje na różne aktualne
dla społeczeństwa i mniejszości polskiej na Litwie
tematy, wydaje „Rocznik SNPL“.
Przykładem udanej imprezy naukowej może
być międzynarodowa konferencja naukowa
„Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a
wyzwania XXI wieku“, która została zorganizowana
i przeprowadzona w dniach 9-11 kwietnia 2014 r. w
Domu Kultury Polskiej przez SNPL przy
współudziale Polskiego Towarzystwa Myśli
Politycznej. Zebrała ona wiele pochlebnych recenzji
nie tylko za wysoki poziom merytoryczny, ale też za
doskonałą organizację.
W konferencji wzięło udział ponad 80
naukowców, którzy wygłosili prawie 60 referatów.
W końcu 2014 r. ukazał się tom 13/14 „Rocznika
SNPL“, w którym zamieszczono szereg artykułów
opracowanych na podstawie referatów wyżej
wspomnianej konferencji, a także inne artykuły
powiązane z szeroko rozumianą problematyką
praw człowieka, mniejszości narodowych oraz
naszym hasłem przewodnim „Wileńszczyzna –
wczoraj, dzisiaj, jutro“.
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dziedzinie klimatologii i wzbudziła żywą dyskusję.
Jak zazwyczaj w kwestii przyszłych zmian
klimatycznych, opinie nie były jednomyślne.

Konferencja międzynarodowa SNPL w 2014 r. - Referat
wygłasza Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku prof.
Roman Drozd (moderatorzy prof. Henryk Malewski i prof.
Maciej Marszał)
Konferencja SNPL w 2014 r.
- referat prof. Bogusława
Grużewskiego (ówczesnego
prezesa SNPL)
Konferencja SNPL 2014 r.
Od lewej: prof. Henryk
Malewski, dr Krystyna MorozŁapin,
prof.
Jarosław
Wołkonowski, dr hab. Henryka
Ilgiewicz (wszyscy SNPL)

SNPL współpracuje i koordynuje swoją
działalność z Filią UwB w Wilnie (dziekan – prof. dr
hab. Jarosław Wołkonowski), USPV (prof. dr hab.
Romuald
Brazis).
Stowarzyszenie
rozwija
współpracę
również
z
innymi
polskimi
organizacjami na Litwie oraz placówkami naukowobadawczymi w Polsce i innych krajach.

Członkowie SNPL zapalają znicze na grobach profesorów
Wileńskich i profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego
oraz grobach innych zasłużonych dla Wileńszczyzny

Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia
jest propagowanie nauki wśród polskiej młodzieży
na Litwie i zachęcanie najbardziej zdolnych jej
przedstawicieli do wybierania ścieżki naukowej,
gdyż każda mniejszość narodowa może się prężnie
rozwijać tylko wtedy, kiedy potrafi wypromować
swoje elity, wśród których ważne miejsce muszą
zajmować naukowcy.
Prezes
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Prof. dr Henryk Malewski

KONFERENCJE
 28 listopada 2014 – konferencja dr
inż. Radoslawa Wisniewskiego p.t. „La
révolution numérique en marche”,
zorganizowana
przez
SITPF
we
współpracy ze Stacją Naukową PAN w
Paryżu. Prelegent przedstawił 3 najbardziej
popularne zastosowania techniki cyfrowej: TV
cyfrowa, smartphone i aparat fotograficzny, omówił
elementy konstytucyjne a także przedstawił przyszłe
wyzwania, w szczególności w dziedzinie szerokiego
nauczania (system MOOC) i przyszłego zarządzania
przesiębiorstw.
 23 stycznia 2015 – konferencja mgr inż.
Lucjana Sobkowiaka p.t. „Klimat – stan aktualny i
przyszłość”, zorganizowana przez SITPF we
współpracy ze Stacją Naukową PAN w Paryżu. W
konferencji wzięło udział kilku specjalistów

 27 lutego 2015 – konferencja Pani Marie-Noël
Himbert, dziennikarki, współautorki filmu o Marie
Curie wyświetlonego na antenie TV France 2, pt.
„MARIE-CURIE-Portrait d’une femme engagée
1914-1918”. Konferencja zorganizowana przez
SITPF we współpracy z PAN w Paryżu, odbędzie się
w Sali PAN, 74 rue Lauriston, 75116 Paryż.

16 kwietnia 2015 – konferencja prof.
T.Zbigniewa Kuźnickiego, specjalisty w dziedzinie
nanotechnologii i fotowoltaiki, byłego Dyrektora
PAN w Paryżu, pt. Les nanotechnologies sont-elles
extraordinaires ou dangereuses ? Konferencja
odbędzie się Bibliotece Polskiej w Paryżu, 6 Quai
d’Orléans, 75004 Paryż.
 Czwartki 4You - cykl wykładów
popularnonaukowych mających na
celu
promowanie
najnowszych
technologii, które obecnie wyznaczają
trendy w nauce i technice, jak również
nawiązywanie
nowych
kontaktów
zawodowych. W ostatnim kwartale 2014 roku
odbyły się:
 23/10/2014 „Designing Integrated FutureReady Homes” Piotr Krawczyk
 27/11/2014 „Building Information Modelling
for Poland” Piotr Dudek
 16/12/2014 „Gdy żywność zabija, czyli w jaki
sposób zapobiegać zatruciom pokarmowym”
Ewelina Wachnicka
 27-30 czerwca 2015 –
XIX
Międzynarodowa
Konferencja
„Nauka
a
jakość życia” i Sympozjum
Stowarzyszenia Naukowców
Polaków “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”
CELE: Wielokierunkowa Konferencja ma na celu
ustanowienie ogólnych powiązań między różnymi
kierunkami wiary i filozofii, sztuki i nauki, w tym
twórczości technicznej w oparciu o hierarchię
wartości, natomiast Sympozjum Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy „Wileńszczyzna:
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” ma na celu
przedstawienie problemów regionalnych.
SEKCJE: 1 - Wartości duchowe i wiara ♦ 2 - Historia
sztuki i literatury; językoznawstwo ♦3 - Edukacja,
psychologia i środki masowego przekazu ♦ 4 matematyka, informatyka, fizyka i inżynieria ♦ 5 Ekonomia, polityka, bezpieczeństwo i prawo ♦ 6 Zdrowie i nauki o życiu.
ROCZNICE: Gdzie jesteśmy 70 lat po 2. wojnie
światowej? Rocznice innych znaczących wydarzeń,
odkryć, wybitnych
Program Konferencji i Sympozjum oraz Formularz
Zgłoszeniowy na stronie internetowej SNPL :
www.snpl.lt


17 stycznia 2015 – w Sali
Cesarskiej
”(Kaisersaal),
bardzo
znanej, wiedeńskiej „Klaviergalerie”,
pod Patronatem Honorowym EFPSNT,
odbył się Koncert Noworoczny cyklu
“Muzyka i Technika” (kolejny, Nr.59).
Gwiazdą wieczoru był Cezary Kwapisz, niezwykle
utalentowany polski pianista, już dobrze znany w
Wiedniu, wykształcony przez słynnego pianistę
wiedeńskiego prof. Oleg Maisenberg’a.
W pierwszej części koncertu wykonał on z
niebywałym wyczuciem i wirtuozerią, kompozycje
Schuberta, Szymanowskiego, Chopina i Liszta.
Wiedeńskiej publiczności najbardziej podobały się
mniej
w
Austrii
znane
dzieła
Karola
Szymanowskiego, ale także wspaniałe wykonanie
Węgierskiej Rapsodii No. 8 Liszta.
Natomiast w drugiej częsci, Cezary Kwapisz wraz z
kulumbiańskim tenorem Julianem Alberto Henao
Gonzalez zapewnili bardzo ciekawy finał,
wykonując wiele bardzo znanych i uwielbianych
przez publiczność pieśni i arii : „Il Barbierre di
Siviglia” Rossiniego, „Don Giovanni” Mozarta,
“Komm in die Gondel, mein liebchen” Johanna
Sraussa (syna) oraz czarujących pieśni brayzlijskich
Marii Greber „Magic ist the Moonlight”, Alfonso
Esparya Oteo „Dime que si” a potem „O sole mio”,
Curtisa „Wróć do Sorento” i na koniec Lara –
„Granada”.
Publiczność biła brawa i dziękowała za wieczór
przepowiadając muzykom zawrotne kariery.
B.Prochaska – Intendant koncertow „Muzyka i Technika”

 25 - 26 listopada 2014 - udział STP
w warsztatach Kuźni Liderów
 7 – 8 marca 2015 - organizacja
targów Polish Design Fairy – Spring


JUBILEUSZ 75. LECIA STP !

27-29 marca 2015 – uroczystości 75cio lecia STP w
Wielkiej Brytanii w Londynie. Wstępny program:
- 27 marca 2015 (piątek) g. 11.00-17.00 –
Konferencja historyczna
– Zarys historii
Stowarzyszenia Techników Polskich w WB - 75
years connecting polish engineers in Great Britain –
Ambasada RP w Londynie, g. 19.00 Uroczysta
kolacja – restauracja „Łowiczanka” POSK
- 28 marca 2015 (sobota) – Sesja plenarna I Konferencja 25 lat STP w WB w wolnej Polsce, czyli
o nowej roli polonijnego stowarzyszenia w
propagowaniu polskiej myśli technicznej na
emigracji - POSK
Sesja plenarna II – 2. Międzynarodowa Konferencja
BIM dla Polski – ryzyko i wyzwania – POSK
- 29 marca 2015 – Śladami polskich inżynierów –
zwiedzanie największych londyńskich projektów
budowlanych, w których powstaniu uczestniczyli i
uczestniczą członkowie STP
 Projekty 2015 :

INNE WYDARZENIA
 17-18 października odbył się 5-ty
Polonijny Turniej Golfowy o „Puchar
SITPF”. Organizatorami, jak co roku,
były : Kol. Kasia André i Marianna
Rebouillat
a
konsultantem
ds.
technicznych dr inż. Jacek Szymański. 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. Zwycięzcą w
klasyfikacji ogólnej BRUTTO–PANOWIE został
Janusz Baczyk z USA a w klasyfikacji BRUTTO–
PANIE zwyciężyła Ewa Geritz z Polski.
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.
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 Projekt postulatu do Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie uznawania
wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych w
branży Health and Safety uzyskanych w innych
krajach UE
 Projekt - propozycja STP - spotkań z władzami
uczelni oraz władzami państwowymi, które to
spotkania mają doprowadzić do dyskusji nt.
polskich uczelni i ich możliwości podwyższania
pozycji w światowych rankingach uczelnianych.
Nad projektem pracują profesorowie: Ryszard
Chmielowiec, Mirosław Wyszyński oraz
Włodzimierz Bronic-Czerechowski.
 Projekt prowadzenia prelekcji (tematyka:
inżynier pracujący w Europie) Warszawa/
Londyn pod przewodnictwem Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa i STP
Info : M. Kiszelka (STP)

Pozostałe projekty STP zostaną zaprezentowane w
następnym wydaniu „Flash Info” (przyp. red.).
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