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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Jak ten czas szybko
przemija! Dopiero co były letnie
wakacje a tu już zima i Boże
Narodzenie „za pasem”.
Podobnie, mogą zauważyć ci, którzy
pracowali przy założeniu EFPSNT w latach
2002-2004. Parę miesięcy temu minęło 11 lat
jej istnienia. W ciągu tych minionych lat wiele
rzeczy się wydarzyło w naszej Federacji.
Braliśmy udział w akcjach na rzecz Polski,
wspieraliśmy
akcje
stowarzyszeń
członkowskich w ich krajach, braliśmy wspólnie
udział pod banderą EFPSNT w kolejnych
zjazdach polskich inżynierów takich jak :
„Polacy Razem” czy I i II Światowy Zjazd
Inżynierów Polskich, poznaliśmy się lepiej i
lepiej razem współpracujemy.
Niemniej, czujemy niedosyt, że nasza
Federacja nie jest wystarczająco postrzegana
ani na scenie europejskiej ani też w Polsce, że
brakuje właściwego zaangażowania członków
stowarzyszeń krajowych i że większość
inicjatyw oparta jest na pracy paru
„zapaleńców”.
Dlatego też, postanowiliśmy poświęcić
tegoroczne Walne Zebranie na omówienie nie
tylko kierunków dalszych działań na najbliższy
okres
ale
również
pewnych
zmian
strukturalnych w celu zdynamizowania
Federacji i stworzenia warunków działania
strategicznego i długofalowego. Sprawozdanie
z Walnego Zebrania, w dalszej części
niniejszego wydania, informuje bardziej
szczegółowo o podjętych decyzjach.
A tym czasem, kończy się w Paryżu
międzynarodowa konferencja COP21, nt.
zmian klimatycznych. Zgromadziła ona ok. 40
tys. uczestników ze 195 krajów w tym 150
szefów państw. Jest to kolejna wielka impreza
po Kyoto i Kopenhadze, na której mówiono
wiele na nt. ogólnego ocieplenia na naszym
globie spowodowanego zanieczyszczeniem
atmosfery przez CO2 i inne gazy, tak jakby
działalność człowieka była jedynym powodem
tego ocieplenia.
Nie ulegają wątpliwości dwa fakty, że
klimatolodzy odnotowywują okres ocieplenia
już od paru lat i że działalność ludzka wytwarza
energię i zanieczyszczenia. Ale przypisywanie
działalności człowieka całej odpowiedzialności
za ocieplenie? Była epoka lodowcowa i
przeminęła, pomimo braku działalności
ludzkiej.
Natomiast, jest oczywiste, że należy
oszczędzać
energię,
zmniejszać
zanieczyszczenie i nie tylko atmosfery oraz
poszukiwać źródeł energii odnawialnej. I tutaj,
my, jako inżynierowie i naukowcy winniśmy
skoncentrować nasze wysiłki.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Janusz Ptak
Sekretarz Generalny

 17-18 październik 2015 – w Polskim
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w
Londynie odbyło się XII Walne Zebranie
Europejskiej
Federacji
Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
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 wymagały zmian statutowych.

Można zatem zreasumować, że Walne
Zebranie w Londynie, może mieć poważne
znaczenie na dalszą działalność Federacji.

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

Jedną z najważniejszych form działań
Federacji pozostaje jej rola w promowaniu
polskiej myśli technicznej i polskiej
przedsiębiorczości za granicą jak również
polonijnej myśli technicznej i polonijnej
przedsiębiorczości w Polsce.
Federacja
objęła
także
Patronatem
Honorowym Konkurs Konstrukcji Studenckich
Niezależnego Zrzeszenia Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, zatytułowanego
KOKOS 2016 oraz Międzynarodowego
Workshop-u
„Ecologie
et
Sciences
d’Environnement” w Paryżu, zorganizowanego przez SITPF we współpracy z PAN w
Paryżu i instytutem IRD z Orleanu oraz
poslko-węgierskiej konfrencji nt. Generała
Józefa Bema.

KONFERENCJE

Prezydium WZ (od lewej) : Prezes STP M.Zastawny, Sekretarz WZ - B.Truszkowski,
Przewodniczący WZ - A.Fórmaniak, Sekretarz
Generalny EFPSNT - J.Ptak, Z-ca Sekretarza
Generalnego - M.Piekarski

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.
Podjęto również uchwały odnośnie kwestii
finansowych i promocyjnych (witryna
internetowa, Flash Info, Kalendarium).
Nastąpiło także przekazanie rotacyjnego
Zarzadu Kolegom z Austrii.

 30 październik 2015 –
odbyła się konferencja w języku
francuskim pani Françoise
Engrand : „Le coaching pour
plus d’efficacité dans le
business" współorganizowana z
PAN w Paryżu.

Fot. M.Obrębska

Pani Françoise Engrand pracuje zawodowo
jako coach dyrektorów przedsiębiorstw i
menadżerów od wielu lat. Dzięki znajomości
przedsiębiorstwa,
doświadczeniu
oraz
zdolnościom pedagogicznym, wyszkoliła w
jednej z najważniejszych szkół wyższych we
Francji, HEC, w dziedzinie coaching’u już kilka
generacji studentów.
Na wstępie swojej konferencji, Pani Engrand
sprecyzowała, że « coaching polega na
pomocy osobie szkolonej w znalezieniu
własnych
odpowiedzi
i
rozwiązań
napotkanych problemów ». Rożnorodne
sytuacje mogą się zaprezentować przed
menadżerem: trudności w podjęciu decyzji,

EFPSNT, Janusz Ptak, 2 rue Fosse au Bossu, 27930 Angerville, Francja
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jasne spojrzenie na swoją odpowiedzialność i
akcje, poprawa swoich zdolności komunikatywnych, motywacji swojej ekipy, itd.
Prelegent podkreśliła, że rolą coach’a jest
pomoc w wyzwoleniu własnego potencjału i
usunieciu
przeszkód
przy
użyciu
odpowiednich « narzędzi ». Jednym z
podstawowych
jest
ustrukturowane
stawianie pytań, takich jak: Co ci nie pozwala
...? Co zrobisz teraz ...? Jak to zrobisz ...?
Dlaczego taka decyzja … ? itd.
Françoise Engrand przypomniała trzy
podstawowe potrzeby każdego człowieka :
poczucie
bezpieczeństwa,
uznanie
i
stymulacja (motywacja). W trakcie całego
procesu „coaching’u”, coach musi dbać o te
trzy zasady, aby osoba szkolona wyzwoliła w
sobie właściwą energię do działania.
Została podkreślona ważność dla osoby
szkolonej, nakreślenia sobie jasnych i
ambitnych celów « inspirujących » do
działania.
Zagadnienie jest szerokie, niemniej Françoise
Engrand, potrafiła dać interesującą wizję
zawodu coach’a i stworzyć atmosferę
przyjemnej
wymiany
poglądów
z
uczestnikami konferencji.
Na podstawie tekstu Krystyny Liziard


20 listopad
2015 - Warsztaty
francusko-polskie
pt. „Ecologie et
sciences
d’environnement”
zorganizowane
wspólnie
przez
SITPF, PAN w
Paryżu i Institut
des
Recherches
pour
Développement
(IRD) w Orleanie
pod Patronatem
Honorowym Ambasady RP w Paryżu,
Ambasady Francji w Warszawie i EFPSNT.
Uczestniczyło w nim 20 specjalistów z Francji
(Université Paris-Diderot, BRGM Orléans i IRDUMR 242 IEES de Paris) i Polski (Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Grupa
MGGP z Krakowa, Polska Akademia Nauk i
Instytut
Technologiczno-Przyrodniczy
z
Warszawy). Z uwagi na tragiczne wydarzenia
w Paryżu, specjaliści z Rumunii, Egiptu i
Tunezji anulowali swój przyjazd.
Fot. J.Ptak

stron będzie mogła przyjmować studentów,
doktorantów i badaczy krajów partnerskich.
IRD w Orleanie oddaje do dyspozycji
partnerów swoją platformę techniczną
«Alysès» w Bondy pod Paryżem ze swoją bazą
noclegową.
Współpraca ta powinna prowadzić do
zwiększenia liczby studiujących w tzw. współtuteli i badań wspólnych z krajami Południa.
Zamierzeniem jest także aby SITPF było w
pewnym stopniu platformą łącznikową tychże
kontaktów.

Fot. R.Górski

Obrady. Od lewej : Prof. M. Więckowski (Dyr. SN
PAN w Paryżu), Prof. G. Beltrando (Dyr. Instytutu
Studiów Doktoranckich Université Paris-Diderot),
B. Jourdan (Dyrekcja BRGM, Orléans)
i J-M. Châtaigner (Dyr. IRD).

W sesji przedpołudniowej, otwartej dla
wszystkich chętnych, zostały wygłoszone
bardzo interesujące referaty. Po lunch’u
uczestnicy workshop’u udali się do Bondy,
celem zapoznania się z platformą techniczną
„Alysé” w laboratoriach IRD.

Fot. K.Turnau

Uczestnicy « warsztatów » w IRD w Bondy

W sesji wieczornej, w której wziął także udział
J.E. Pan Andrzej Byrt, Ambasador RP we
Francji, podsumowano całodniowe spotkanie
i wytyczono kierunki dalszej współpracy.
W następstwie tego spotkania przewidziana
jest druga sesja, która odbędzie sie w
Warszawie w 2016 r.

Geneza, cel i oczekiwane rezultaty. Warsztaty
zostały zorganizowane w ramach konwencji
« Francusko-Polski Partenariat Strategiczny –
Program współpracy – rozdz. X: Kooperacja w
dziedzinie szkolnictwa, badań i kultury, pkt.
2,5 i 7 », podpisany w Warszawie 29.
listopada 2013 r. przez Sekretarzy Stanu
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych,
odpowiedzialnych za sprawy europejskie,
Francji i Polski.
Celem workshop’u było zainicjowanie
współnych programów, w których każda ze

Przed rozpoczęciem obrad. Od lewej: Konsul
Generalny RP na Litwie Stanisław Cygnarowski,
Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Ambasador Janusz Skolimowski, sekretarz
naukowy SNPL dr Elżbieta Kuzborska, wicedyrektor
Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za
Granicą MSZ RP Wojciech Tyciński.

Demokrację we współczesnym świecie,
szczególnie na gruncie europejskim, coraz
częściej
postrzega się przez pryzmat
zdolności
władz
do
zapewnienia
mniejszościom możliwości realnego wyboru
metod w kwestii potwierdzenia własnej
tożsamości,
zagwarantowania
im
wszechstronnego rozwoju (w tym - języka
narodowego) i ogólnie - realizacji ich
uprawnień i wolności. Prawa językowe
mniejszości
narodowych:
prawo
do
publicznego używania języka ojczystego,
prawo do nauki w języku ojczystym, prawo do
używania swego imienia i nazwiska w języku
ojczystym,
prawo
do
dwujęzycznego
nazewnictwa
stanowią
skomplikowaną
materię. Z jednej strony, prawa językowe są
podstawowymi
prawami
człowieka
i
mniejszości narodowych, gdyż pomagają
zachować tożsamość tych grup społecznych. Z
drugiej, realizacja i implementacja tych praw
budzi wiele problemów natury teoretycznej i
praktycznej, gdyż polityka językowa w wielu
państwach jest postrzegana, jako bardzo
ważna dziedzina dotycząca egzystencjalnych
podstaw istnienia narodu i państwa. Napięcia
społeczne, które powstają lub mogą powstać
na tle używania języków mniejszości
narodowych, nierzadko, bywają przyczyną
nieporozumień, zadrażnień, a nawet,
konfliktów.
Fot. M. Paluszkiewicz

Na podstawie tekstu Jerzego Nizińskiego

 27 listopad 2015 - w
Wilnie odbyła się największa
w
regionie
Bałtyckim
międzynarodowa
konferencja naukowa poświęcona prawom
językowym mniejszości narodowych pt.
„Integracja i wyłączenie: prawa językowe
mniejszości narodowych w Europie”.
Obrady. Od lewej : prof. M. Degórski (PAN W-wa),
mgr inż. L.Sobkowiak (Prezes SITPF), A.Wadowska
(Wydział Ekonomiczny Ambasady RP), prof.
M.Więckowski (Dyrektor SN PAN w Paryżu)

Fot. M. Paluszkiewicz

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie
Naukowców Polaków Litwy przy wydatnej
pomocy
Fundacji
„Pomoc Polakom na
Wschodzie”. Patronat
nad tym znaczącym
wydarzeniem
naukowym
objęło
Międzynarodowe
Obserwatorium Praw
Językowych
(International
Observatory
of
Language
Rights,
Moncton, Kanada).

2/4

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski

Celem
konferencji
było
nie
tylko
zaprezentowanie dla obywateli Litwy
międzynarodowych
standardów
(ze
szczególnym uwzględnieniem europejskich
doświadczeń) w dziedzinie ochrony praw
językowych mniejszości narodowych, ale i
przedstawienie doświadczenia i praktyki
poszczególnych
państw,
szczególnie,
europejskich.
W jaki sposób zagwarantować realizację praw
językowych mniejszości narodowych przy
jednoczesnym
poszanowaniu
języka
państwowego? Jak kontrolować wynikłe na
tym tle napięcia? Jak, zgodnie z
międzynarodowymi standardami, powinna
wyglądać polityka państwowa w tej
dziedzinie? Co jest ważniejsze – ochrona
praw językowych mniejszości, czy języka
państwowego? Na te i wiele innych pytań
spróbowali odpowiedzieć wybitni europejscy
i światowi eksperci oraz naukowcy.

Na konferencję przybyli nie tylko specjaliści:
politycy, prawnicy, urzędnicy zajmujący się
tematyką praw mniejszości, ale też studenci
oraz naukowcy interesujący się prawami
mniejszości i polityką państwa w tej
dziedzinie. Wśród zaproszonych gości byli
parlamentarzyści litewscy z ramienia Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie: wicemarszałek
Sejmu Republiki Litewskiej
Jarosław
Narkiewicz i Józef Kwiatkowski, a także
urzędnicy
i
przedstawiciele
instytucji
pozarządowych.
Konferencję
swoją
obecnością zaszczycili Prezes Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz
Skolimowski, wicedyrektor Departamentu
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
MSZ RP Wojciech Tyciński, dyrektor
Wydawnictwa Sejmowego Tomasz Glanz,
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w
Wilnie Stanisław Cygnarowski i inne osoby.
Konferencję otworzyli dr Elżbieta Kuzborska i
prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski.
Uczestników i gości powitała też Dyrektor
Departamentu Mniejszości Narodowych przy
Radzie Ministrów Republiki Litewskiej dr Vida
Montvidaitė. Z pozdrowieniami i życzeniami
owocnych obrad wystąpiła Prezes Rady
Wspólnot Narodowych Litwy doc. dr Galina
Miškinienė.
Merytoryczną część konferencji rozpoczęła
Belen Rodriguez de Alba, reprezentująca
Wysokiego
Komisarza
Narodów
Zjednoczonych
d/s
Praw
Człowieka
(Indigenous Peoples and Minorities Section of
Office of the High Commissioner for Human
Rights). W czasie konferencji referaty
wygłosili: światowej sławy ekspert ds. praw
językowych, dziekan Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Moncton, Kanada, dr
Fernand de Varennes; wieloletni członek
Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i
Nietolerancji (ECRI) prof. Lauri Hannikainen z
Uniwersytetu w Helsinkach, Finlandia;
pracownicy centrum naukowego European
Centre for Minority Issues (ECMI), Flensburg,
Niemcy: dr Eva Chylinsky, dr Hanna
Vasilevich;
przedstawiciel
centrum
naukowego Institute for Minority Rights of
the European Academy (EURAC) w
Bolzano/Bozen, Włochy, Sergiu Constantin;
poseł na Sejm Łotwy oraz członek
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Boris Cilevics; dziekan Wydziału Nauk
Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu
Deusto w Bilbao, Hiszpania, prof. Eduardo J.
Ruiz Vieytez; dr hab. Katarzyna Łasak z
Uniwersytetu Gdańskiego; naukowcy z Litwy:
dr Elżbieta Kuzborska oraz dr Katarzyna
Bogdziewicz-Miksza. Zagadnienie ochrony
praw językowych w UE omówił dr Łukasz
Wardyn. W czasie dyskusji referenci
odpowiadali na pytania zebranych.
W czasie konferencji zaprezentowana została
książka pod redakcją sekretarza naukowego
SNPL dr Elżbiety Kuzborskiej, na którą się
złożyły
artykuły
opracowane
przez
prelegentów konferencji.
dr Elżbieta Kuzborska

5.09.15 - Kurs Revit
Structure dla początkujących –
Akademia Techniczna STP, godz.
14:00 Sala STP, POSK
tel. +44 (0) 7912210255 email:
academia.techniczna@gmail.com
 Czwartki 4YOU
Organizator : STP w WB
Miejsce : Sala Malinowa POSK, Londyn 242
King Street, W6 0RF London
Godz. 19:00 Email: office@stpuk.org
Tel. +44 7500122948
29.10.15 – "Crossrail – Management
Systems & Quality" - Speaker: Ray Urbaniak

26.11.15 – „Zamieszkać u siebie zamiast
wynajmować, czyli Shared Ownership w
uproszczeniu” - Speaker: Artur Kramarczyk
 11 grudzień 2015 – odbyła
się polsko-węgierska konferencja w języku francuskim pt.:
„Józef
Bem
–
général,
ingęnieur,
héros
national
polonais et hongrois" (Józef
Bem – generał, inżynier, bohater narodowy
polski i węgierski”). Konferencja została
zorganizowana z okazji 180. rocznicy
utworzenia przez Generała Józefa Bema
Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w
Paryżu, przez SITPF we współpracy z Klubem
Węgrów
na
Obczyźnie
„Alcyon”
oraz
Stacją Naukową
PAN w Paryżu.
Patronatem
Honorowym
konferencję objęli
: J.E. Ambasador
RP we Francji, dr
Andrzej Byrt i J.E.
Ambasador
Węgier
we
Francji,
Pan
György Károlyi a
także EFPSNT.
Odczyt wygłosili Kol. Janusz Ptak (SITPF)
i Dr Csilla Puskas (ALCYON), uzupełniając się
nawzajem w zależności od tematyki polskiej
lub węgierskiej.

Fot. SITPF

Janusz Ptak (SITPF)

W trakcie konferencji zostały zaprezentowany
szczegółowo życiorys Józefa Bema w
kontekście historycznym polskim i węgierskim
(Księstwo Warszawskie i udział w kampanii
napoléońskiej, Królestwo Polskie i Powstanie
Listopadowe, emigracja w Paryżu, udział w
Powstaniu Wiedeńskim i Węgierskim,
Imperium Ottomańskie), twórczość Bema
jako inżyniera i pisarza oraz Jego rola wśród
Wielkiej Emigracji we Francji.
Konferencja była
dobrym przypomnieniem
lekcji
historii XIX wieku
w
kontekście
międzynarodowym.

zniszczenia (Ostrołęka w 1821 r., Temesvar w
Transylwanii w 1849 r.). Walczył o wolność
nie tylko Polski ale także i innych narodów w
trakcie tzw. Wiosny Ludów.
Jest przede wszystkim uwielbiany na
Węgrzech, gdzie nazywa się Go „Bem Apó”
(„Ojczulek Bem”) i dzięki temu jest też znany i
w Polsce. Nie ma tam ani jednego miasta czy
miasteczka, żeby nie było pomnika, placu czy
choćby ulicy z jego nazwiskiem. Pod
pomnikiem Bema w Budapeszcie rozpoczeła
się rewolucja węgierska w 1956 r. Poeta
węgierski Sandor Petöfi, który był jego
adiutantem, tak się miał wyrazić: „Generale,
jestem Ci więcej winny niż mojemu ojcu! On
dał mi życie, Ty dałeś mi honor!”
Generał Bem był też doskonałym inżynierem
o
wszechstronnych
zainteresowaniach.
Zajmował
się
maszynami
parowymi,
rakietami zapalającymi, statystyką, tzw.
polską metodą mnemotechniczną nauczania
wynalezioną
przez
M.Jazwińskiego,
poszukiwaniami saletry w Turcji. Założył tam
za własne pieniądze małą manufakturę
prochu!
Był także jednym z trzynastu założycieli
Polskiego Towarzystwa Literackiego w Paryżu
w 1832 r. a także założycielem Towarzystwa
Politechnicznego Polskiego 15. marca 1835 r.
i jego pierwszym Prezesem.
Wielokrotnie ranny, praktycznie bez pomocy
medycznej, zmarł z wycieńczenia i malarii
w Aleppo (ówczesna Turcja, obecna Syria)
w dniu 10 grudnia 1850 r.
Po
odzyskaniu
niepodległości
jego
prochy
zostały
przewiezione z honorami
wojskowymi do Polski w
czerwcu
1929
r.,
najpierw na Wawel a 30.
czerwca do Tarnowa i
złożone w mauzoleum
specjalnie
zaprojektowanym przez
prof. A.Szyszko-Bogusza, na wyspie w Parku
Strzeleckim w Tarnowie.
Generał Józef Bem wpisał się chlubnie
w historię nie tylko Polski i Węgier ale także i
Turcji, gdzie do dzisiaj jest wspominany z
wielką czcią.
W konferencji wzięła udział liczna
społeczność
polska
i
węgierska,
z
Ambasadorami Polski i Węgier na czele,
którzy nie tylko pozostali do końca
konferencji, ale również kolejno zabrali głos,
dzieląc się z uczestnikami swoimi wrażeniami
na temat Generała Bema i przenosząc je na
grunt przyjaźni polsko-węgierskiej i Europy.

Fot. SITPF

© Marta Kohler

Csilla Puskas
(ALCYON)

Bez wątpienia, Generał Józef Bem był
człowiekiem wybitnym. Urodził się w
Tarnowie, ówczesnej Galicji pod zaborem
austriackim, 14 marca 1794 roku.
Byl doskonałym dowódcą, uwielbianym przez
swoich podwładnych i z sukesem dowodził
swoją artylerią konną na wszystkich polach
bitewnych Europy, ratując polską bądź
węgierską armię od niemal całkowitego
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Uczestnicy konferencji (od lewej) :
Kol.
L.Sobkowiak (Prezes SITPF), Kol. J.Ptak
Fot. SITPF
(SITPF), Pani Lilla Fourrier (Prezes ALCYON), prof.
M.Więckowski (Dyrektor SN PAN w Paryżu), J.E.
Dr Andrzej Byrt (Ambasador RP we Francji), Pani
Csilla Puskas (ALCYON) i J.E. Pan György Károlyi
(Ambasador Republiki Węgierskiej we Francji)

Po konferencji, jej uczestnicy, zostali
zaproszeni na przedświąteczny poczęstunek,
ufundowany przez SITPF, PAN i ALCYON
i mieli okazję spróbować polskich i
węgierskich specjalności.
Janusz Ptak

 28-30 kwietnia 2016 r. - SNPL, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny
w
Wilnie
Uniwersytetu w Białymstoku
i Instytut
Bezpieczeństwa
Narodowego
Akademii
Pomorskiej w Słupsku zapraszają na
Międzynarodową
interdyscyplinarną
konferencję naukową „Mniejszości narodowe
– szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem
bezpieczeństwa narodowego?”.
Konferencja odbędzie się w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno
LT-03202, Litwa).
Partnerami konferencji są: Polski Uniwersytet
na
Obczyźnie,
Europejska
Federacja
Polonijnych
Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych,
Towarzystwo
Naukowe
Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.
Celem konferencji jest nie tylko analiza
współczesnych zadrażnień i problemów
powstających na linii tytularna większość i
mniejszości
narodowe,
historyczne
doświadczenia
i
uwarunkowania
współczesnych stereotypów i kompleksów
między nimi, ale także dążenie do
wypracowania
modelu
harmonijnego
współżycia różnych nacji we wspólnej
Europie. Pozostajemy w głębokiej nadziei, że
dyskurs wywołany konferencją jak i
konfrontacją
poglądów
oraz
zaprezentowanych idei przyczyni się do
wypracowania stanowisk badawczych, które z
powodzeniem będą rozwijane w dalszym
procesie naukowym i posłużą lepszemu
zrozumieniu zarówno racji jak i argumentów,
obaw oraz stereotypów przedstawicieli
większości
tytularnej
kraju,
jak
i
zamieszkujących go członków mniejszości i
wspólnot narodowych.
Osoby
zainteresowane
udziałem
w
konferencji proszone są o kontakt z Prezesem
SNPL prof. dr Henrykiem Malewskim e-mail:
henryk.malewski@gmail.com.

INNE WYDARZENIA
 październik 2015
–
16
osobowa
delegacja STIPL, z
prezesem Robertem
Niewiadomskim na czele, przebywała w
Warszawie na zaproszenie Mazowieckiej Izby
Inżynierów Budownictwa. Wileńscy koledzy
spotklali się z przewodniczącym MOIIB
Mieczysławem Grodzkim, wiceprzewodniczącym Romanem Lulisem I sekretarzem
Leonardem Szczegielcem.
Odbyły się szkolenia nt. bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia na budowie, pod kątem
dyrektyw unijnych.Prof. inż. Krzysztof Boss
wygłosił odczyt nt. zastosowania paliw ze
źródeł odnawialnych w transporcie miejskim.
Inż. Roman Lulis zapoznał uczestników
spotkania z tematem budowy Via-Baltica, a
konkretnie odcinka na Mazowszu. Koledzy z
STIPL zwiedzili Muzeum Techniki i Muzeum
Wojska
Polskiego.
Wysłuchali
także
ciekawego wykładu inż. Andrzeja Bilewskiego
o historii komputerów w Polsce i prof. Jonas
Matijosius nt. rozwoju infrastruktury
transportowej.
Miały także miejsce wieczorne dyskusje w
czasi których poeta Aleksander Śnieżko
recytował swoje wiersze.

 15 październik 2015 – w
salonach Ambasady RP w
Paryżu
miała
miejsce
uroczystość
wręczenia
statuetek laureatom Konkursu
„Wybitny Polak 2015” we
Francji. Wśród laureatów znaleźli się dwaj
członkowie SITPF :
 w kategorii BIZNES :
mgr
inż.
Leopold
PŁOWIECKI – wynalazca,
przesiębiorca, producent
światowej
sławy
kateterów

w

kategorii NAUKA :
dr hab. inż Jerzy NIZIŃSKI
– znakomity specjalista w
dziedzinie
ekologii
i
inżynierii rolnej
Gratulujemy tego sukcesu obu
Kolegom !
 28 październik 2015 – przy okazji wizyty
w Paryżu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy,
wręczane były w Ambasadzie RP w Paryżu,
odznaczenia
państwowe.
Wśród
odznaczonych
znaleźli się także
członkowie SITPF:
Krzyż
Oficerski
Orderu
Zasługi
RP
otrzymała
Koleżanka Barbara Kłosowicz
a Krzyż Kawalerski otrzymał
Kolega Stanisław Aloszko.
Gratulujemy
naszym
członkom tych zaszczytnych
odznaczeń !
 11 listopad
2015 – z okazji Święta
Niepodległości, w Ambasadzie
RP w Paryżu, nasza Koleżanka
Teresa
Stolarska
została
awansowana
do
stopnia
porucznika.
Gratulujemy serdecznie naszej Koleżance tego
awansu !
 11 listopad 2015 –
podczas obchodów Święta
Niepodległości RP w Wilnie,
Członek SNPL, były jego
Prezes, prof. Bogusław
Grużewski
został
uhonorowany
Złotym
Krzyżem
Zasługi
za
osiągnięcia naukowe oraz
umacnianie
współpracy
polsko-litewskiej.
Gratulujemy
serdecznie
Fot. J.Bożerodzka
naszemu Koledze tego
zaszczytnego odznaczenia !

grudzień 2015 – Polish
Design Fair (Targi Rzeczy
Ładnych) Winter Edition 2015 projekt łączący część targową z
warsztatami i prezentacjami
dotyczącymi szeroko pojętego
designu. Na targach można było nie tylko
kupić i sprzedać rzeczy wykonane przez
polonijnych projektantów, ale wziąć udział w
kreatywnych warsztatach dla dzieci i
dorosłych.
Organizatorem jest Akademia Design STP
w WB przy współpracy Ambasady RP
w Londynie
Info: mgr Małgorzata Kiszelka
Tel. +44 791 22 10 255
Email: akademia.design@stpuk.org
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 10 stycznia 2016 godz. 19:00
–
Stowarzyszenie
Polskich
Inżynierów i Techników w Austrii
serdecznie zaprasza na kolejny,
juz 61. koncert z cyklu "Muzyka i
Technika" w Kaisersaal, Klaviergalerie, Wien
7, Kaiserstraße 10. Będzie to tradycyjny
KONCERT NOWOROCZNY pod Patronatem
Honorowym EFPSNT.
Konferansjerkę
prowadzi
i
spiewa - Julian
Alberto Henao
Gonzalez
mlody
tenor
(Kolumbijczyk),
towarzyszy
sopran
–
Ekaterina
Michailova,´na
fortepianie
znany
polski
pianista - Cezary
Kwapisz
W
programie:
Bach,
Chopin,
Liszt, Donizetti , Rossini, Verdi, R.Strauß,.
Lehár , J.Strauß II
Po koncercie Vin d'honneur. Wstęp wolny

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego
Roku 2016

życzy
Sekretariat Generalny
i Redakcja „Flash Info”

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku !

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr !
Joyeux Noël
et
Bonne Année !

Linksmų Šv. Kalėdų!
Laimingų Naujųjų Metų !

Merry Christmas
and
Happy New Year !
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