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Z OSTATNIEJ CHWILI !

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Rok 2017 obfitował w
kilka
rocznic
założenia
stowarzyszeń członkowskich
naszej Federacji.
I tak w październiku br. świętowaliśmy w
Paryżu 100-lecie najstarszego technicznego
stowarzyszenia polonijnego jakim jest
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Polskich we Francji, powstałe w 1917 roku.
W listopadzie miał miejsce w Wiedniu
Jubileusz 20-lecia istnienia Stowarzyszenia
Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.
W tym roku mija także 20 lat od
założenia Zrzeszenia Federalnego Polskich
Inżynierów i Techników w Niemczech, ale aby
nie interferować z dwoma w/w rocznicami,
Koledzy z Niemiec odłożyli ich Jubileusz na
rok 2018, w którym ich stowarzyszenie
przewodniczy Federacji. Będzie więc w w
przyszłym roku okazja do świętowania.
A w rok poźniej w 2019 r. swoje 30-lecie
będzie
obchodzić
Stowarzyszenie
Naukowców Polaków Litwy.
Będzie to już 15-lecie istnienia EFPSNT!
Rok 2019 będzie także rokiem IV
Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który
odbędzie się w czerwcu w Krakowie, a jego
organizatorami będą FSNT NOT i AGH.
Sądzimy, że tak jak poprzednimi laty, nasza
Federacja
zostanie
zaproszona
do
współorganizacji.
A więc, Drogie Koleżanki i Drodzy
Koledzy, zanotujcie już dzisiaj w Waszych
kalendarzach te wydarzenia. Oczywiście nie
jesteśmy w stanie wszyscy uczestniczyć we
wszystkich imprezach z różnych względów:
zawodowych, rodzinnych, fiansowych, itd.
Niemniej dobrze byłoby aby zawsze był jakiś
reprezentant.
Ze spraw federacyjnych, chciałbym tutaj
tylko napomknąć, o Walnym Zebraniu
EFPSNT w Paryżu w dniu 12. października br.
Szerszy artykuł na jego temat w niniejszym
wydaniu „Flash Info”.
Kończąc to „Edito”, pragnę złożyć
Wszystkim Członkom EFPSNT, najlepsze
życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia
oraz
wielu
sukcesów
zawodowych, zadowolenia z działalności
stowarzyszeniowej i wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym w Nowym Roku 2018!

Wesołych Świąt
i
Szczęśliwego
Nowego Roku !
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Janusz Ptak
Sekretarz Generalny

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Bardzo miło jest mi donieść, że nasz Kolega
Inżynier, prof. Andrzej NOWAK, Prezes Rady
Polskich Inżynierów Ameryki Północnej i
Kierownik Departamentu Inżynierii Cywilnej
Uniwersytetu Auburn w Alabamie, w dniu
15. listopada 2017 r., został wyróżniony
zaszczytnym tytułem „Doctoris Honoris
Causa” Politechniki Warszawskiej. Jest On
więc 70. osobą, która została wyróżniona tym
tytułem w 100-letniej historii Politechniki
Warszawskiej. Prof. A.Nowak otrzymał ten
tytuł nie tylko za przełomowe prace naukowe
w dziedzinie niezawodności lecz również za
ogromny wkład w przekazywanie wiedzy do
Polski i wspieranie młodych, zdolnych i
ambitnych polskich inżynierów w ich wysiłku
przedłużania studiów zawodowych na
uczelniach amerykańskich.
Serdecznie gratulujemy Naszemu Koledze i
życzymy dalszych sukcesów w pracy
zawodowej i stowarzyszeniowej.
mgr inż. Janusz Ptak
Sekretarz Generalny EFPSNT

Dyrektor Stacji Naukowej
PAN w Paryżu, prof.
Maciej
Forycki
wita
delegatów EFPSNT

W
trakcie
4-ro
godzinnych
obrad
podsumowano działalność
stowarzyszeń
członkowskich i Federacji za poprzednią
Fot. J.Ptak
kadencję 2016-2017. Na
podstawie
sprawozdań
Sekretarza
Generalnego (Kol. J.Ptak), Prezesa (Kol.
L.Sobkowiak) i Skarbnika (Kol. K.AndréMarucha),
stwierdzono,
że
zostały
zrealizowane zadania nałożone na WZ 2016 r.
w Wiedniu, m.in. zakończenie prac i
uruchomienie nowej witryny internetowej.
Fot. J.Ptak

Przy stole obrad po czujnym okiem Adama
Mickiewicza (od lewej): Piotr Świeboda
(STPwWB), Andrzej Kajzer (ZFPITN), Arnold
Piotrowicz (STIPL), Jerzy Habdank-Toczyski
(STPwWB), Kris Ruszczyński (STPwWB) i Andrzej
Fórmaniak (STPwWB)

Fot. RPIAP

Prof. Andrzej Nowak w otoczeniu J.M. Rektora
i Senatu Politechniki Warszawskiej

Przewodniczący
Komisji
StatutowoRewizyjnej Kol. K.Ruszczyński, pochlebnie
ocenił całość zadań zrealizowanych przez
Sekretariat Generalny co powoliło delegatom
na udzielenie absolutorium.
W roku bieżącym nie było wyborów do
Sekretariatu
Generalnego
a
jedynie
przekazanie przewodnictwa Federacji przez
SITPF Koleżankom i Kolegom z ZFPITN, czego
oficjalnie dokonali prezesi obu stowarzyszeń:
Kol. Lucjan Sobkowiak i Kol. Andrzej Kajzer.

Z ŻYCIA FEDERACJI
 12. października 2017 w Paryżu miało

miejsce kolejne XIV z rzędu Walne Zebranie
delegatów
stowarzyszeń
członkowskich
Federacji.
Jakkolwiek data w środku tygodnia (czwartek)
może nie była najfortunniejsza, niemniej
organizatorzy (SITPF) wybrali ją aby połączyć
czasowo WZ z Jubileuszem 100 lecia SITPF,
który odbył się w dniach następnych.
WZ odbyło się w Stacji Naukowej PAN w
Paryżu w godzinach 14-18, zgodnie z
uprzednio rozesłanym porządkiem dnia. W
zebraniu wzięli udział delegaci oficjalnie
upoważnieni przez swoje stowarzyszenia.
Delegatów powitał Dyrektor SN PAN w
Paryżu, prof. Maciej Forycki oraz Sekretarz
Generalny EFPSNT Kol. J.Ptak, pełniący rolę
gospodarza.

EFPSNT, Janusz Ptak, 2 rue Fosse au Bossu, 27930 Angerville, Francja
Bank : La Banque Postale, Centre Financier de Paris
IBAN: FR62 2004 1000 0154 0419 0A02 009

Fot. J.Ptak

Prezes SITPF Kol.
Lucjan Sobkowiak
przekazuje
preydencję EFPSNT
na rok następny
Prezesowi ZFPITN
Kol. Andrzejowi
Kajzerowi ,
wręczając Mu
jednocześnie
broszurę 100-lecia
SITPF

W drugiej części WZ omówiono dalszą
działalność Federacji i podjęto uchwały. M.in.
zotała rozważona kwestia rozszerzonego
Sekretariatu Generalnego. Stwierdzono, że po
dwóch latach próbnych, to rozwiązanie nie
przyniosło oczekiwanych efektów. W związku
z
tym
zadecydowano
zakończenie
eksperymentu i zaproponowano tworzenie w

E-mail: efpsn-t@orange.fr
www.efpsnt.org
BIC: PSSTFRPPPAR
Konto bankowe: AITPF, 20 Rue Legendre, 75017 Paris, France

przyszłości ekip ad hoc do realizacji
konkretnych zadań, z których musiałyby się
one rozliczać. Wniosek ten został przyjęty
przez WZ i od dnia 12.10.17, Sekretariat
Generalny funkcjonuje tak jak uprzednio, tzn.
w składzie osób wybieralnych (SG, Z-ca SG i
Skarbnik), powiększonym jedynie o dwie
osoby dookoptowane mające ściśle określone
funkcje: koordynatora ds. Administracyjnych
w Wiedniu i o Webmastera strony
internetowej Federacji.
W/w kontekście i z uwagi na fakt, że
Webmaster Kol. Piotr Świeboda (STPwWB)
nie jest w stanie zapewnić całościowo
uaktualniania
witryny
internetowej,
uzgodniono, że zostanie zorganizowany
zespół redakcyjny, którego zadaniem będzie
jej uaktualnianie a aktualny Webmaster
zapewni „serwis techniczny” do czasu
znalezienia osoby zdolnej do zabezpieczenia
witryny od strony technicznej.
Do pracy w zespole redakcyjnym witryny
oprócz SG, wyraziła zgodę Kol. Krystyna
Liziard (SITPF).
Niemniej, są pilnie poszukiwane osoby
również z innych stowarzyszeń, które mają
trochę kompetencji informatycznych i które
mogłyby czasowo i technicznie zapewnić
właściwe funkcjonowanie witryny Federacji.
Chętni są proszeni o ujawnienie się do
Sekretarza Generalnego Kol. J.Ptaka
emailem na: efpsn-t@orange.fr !
W takcie WZ omówiono także szerzej
działalność Rady Naukowej, powołanej na WZ
w Londynie w 2015 r. celem opracowania
programu długofalowego działań Federacji.
Akcje jej Przewodniczącego Kol. Jacka
Gierlińskiego, jak do tej pory spotkały się
tylko z niewielkim oddźwiękiem ze strony
pozostałych członków Rady. Na WZ, w dniu
12. października omówiono wstępnie pewne
aspekty tematyki, która mogłaby jej być
powierzona.
Uściślenia
dokonano
na
spotkaniu RN w dniu 14.10.17 w Bibliotece
Polskiej w Paryżu. W wyniku dyskusji
ustalono, że w programie działań, które
mogłyby
być
prowadzone
przez
stowarzyszenia członkowskie pod egidą RN
Federacji winny się znależć m.in.: udział
stowarzyszeń w wydarzeniach typu „Dni
Nauki”; jedną z form udziału mogłyby być np.
konferencja o osiągnięciach naukowców
polonijnych,
współpraca
w
zakresie
podwójnych doktoratów a także pomocy
absolwentom szkół wyższych w Polsce,
wydawanie pod egidą EFPSNT artykułów
naukowych na stronie internetowej Federacji,
współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie
pomocy studentom przyjeżdżającym do
krajów Europy Zachodniej w ramach
programu ERASMUS, w integracji w
środowisku techniczno-gospodarczym.

Fot. J.Ptak
Zdjęcie „rodzinne” delegatów na WZ EFPSNT (od lewej):
Dipl. Ing. Andrzej Kajzer (ZFPITN), mgr inż. Piotr
Świebooda (STPwWB), Dipl. Ing. Marta Goworko
(ZFPITN), Dipl. Ing. Józef Buczak (VPI), mgr inż.
Katarzyna André-Marucha (SITPF), mgr inż. Andrzej
Fórmaniak (STPwWB), inż. Arnold Piotrowicz (STIPL),
mgr inż. Krystyna Liziard (SITPF), dr Wojciech
Stankowicz (SNPL) i mgr inż. Jerzy Habdank-Toczyski
(STPwWB)

Na Walnym Zebraniu EFPSNT zadecydowano
przejść wyłącznie na wersję elektroniczną
„Flash Info”, począwszy od niniejszego
wydania, co pozwoli na powiększenie jego
objętości przy jednoczesnym zmniejszeniu
kosztów realizacji i wysyłki.
Omówiona została także kwestia płatności
składek, i podjęto decyzję, że składki będą
płacone z góry za rok rozpoczynający nową
kadencję Federacji w trakcie.
Wieczorem, po Walnym Zebraniu, przybyli
delegaci wzięli udział we wspólnej kolacji z
uczestnikami VI Polonijnego Turnieju
Golfowego o Jubileuszowy Puchar SITPF w
„Bistrot Parisien” na statku i wieczornym
rejsie po Sekwanie. Zaproponowano aby
turniej golfowy o Puchar SITPF przekształcić w
turniej o Puchar EFPSNT i rozgrywać go przy
okazji WZ Federacji.
 w dniach 16-22. października 2017 w
Krakowie miał miejsce V Kongres Polskich
Towarzystw
Naukowych
w
Świecie
zorganizowany przez Polską Akademię
Umiejętności i AGH. Uczestniczyło w nim
ponad
100
przedstawicieli
polskich
stowarzyszeń naukowych i technicznych z
całego świata.
Na zaproszenie organizatorów w Kongresie
uczestniczył Sekretarz Generalny Kol. J.Ptak
reprezentujący EFPSNT. Wziął On udział w
panelu „Polskie towarzystwa naukowe w
świecie i ich rola w kształtowaniu etosu
inteligencji
polskiej”
z
referatem
poświęconym
genezie
i
działalności
Europejskiej
Federacji
Polonijnych
Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych.
Przygotował także afisz reprezentujący
skrótowo w/w tematykę a także artykuł nt.
EFPSNT, który ukaże się w zbiorze referatów
kongresowych. Afisz Federacji był wystawiony
w widocznym miejscu, zaraz we wejściu do
siedziby PAU w Krakowie, w dobrym
sąsiedztwie, między afiszem poświęconym
Bibliotece Polskiej w Paryżu i afiszem
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
Zarówno afisz, referat jak i artykuł, były
doskonałym wektorem promocji Federacji.

Fot. J.Ptak
Władze EFPSNT (od lewej): Dipl. Ing. Andrzej Kajzer
(Prezes ZFPITN) – Prezes Federacji na rok 2017-2018,
mgr inż. Lucjan Sobkowiak (Prezes SITPF) – Prezes
Federacji w roku 2016-2017, Dipl. Ing. Józef Buczak
(Prezes VPI), mgr inż. Kris Ruszczyński (STPwWB) –
Przewoniczący Komisji Statutowo-Rewizyjnej, mgr inż.
Janusz Ptak (Wiceprezes SITPF) – Sekretarz Generalny
Federacji 2016-2019

Fot. J.Ptak

Wygłoszono 50 interesujących referatów
pokrywających
wielką
różnorodność
2/8

zagadnień towarzystw naukowych z niemal
całego świata. Należy jednak dodać, że
zagadnienia świata inżynierskiego oprócz
referatu Kol. J.Ptaka, były tylko poruszone w
referacie Kol. A.Nowaka, Prezesa RPIAP,
poświęconym
osiągnięciom
polskich
inżynierów w Ameryce Północnej.
Należy nadmienić, że z EFPSNT w Kongresie
wziął także udział z referatem prof. Henryk
Malewski, Prezes SNPL.

KONFERENCJE
 15/08/2017 - Jesienne kursy
Akademii Technicznej STP :
REVIT
STRUCTURE
DLA
ZAAWANSOWANYCH,
AutoCAD,
Revit Structure, Szkolenie dla
inżynierów Setting Out, Revit MEP,
ArchiCAD, BIM dla menedżerów,
BIM dla Polski, SketchUP i inne
 Z cyklu Czwartki 4You, w POSKu miały
miejsce prelekcje:
- 28 wrzesień 2017 - Architects - what do we
actually do? Prelegenci: Roman Halat i Chris
Axon.
Roman Halat and Chris Axon from Craft
Architects will talk through all stages of a
construction project, from the initial
meetings with a prospective client through to
the construction works and hand over. They
will explain the key duties of an architect, the
client and other specialists required in the
process.

Subjects covered will include the advantages
of using an architect to design a home or
workplace, the different services they might
offer. They will also share their experiences
of working with contractors, and how good
communication, coordination and early
planning can help to smooth the process of
running a project on site.
Roman studied architecture in Poland, the
USA and in the UK. He is a member of Royal
Institute of British Architects. He has 15 years
of professional experience in the UK,
including 7 years of running his own business.
His projects have been built in the UK, China
and Poland.
Having studied architecture in both South
Africa and the UK, Chris has worked in Hong
Kong, Shanghai (PRC) and the UK. He has 17
years of experience in the UK alone, is a
member of the Royal Institute of British
Architects and has spent the last 7 years at
CRAFT.
- 24 październik 2017 – prelekcja mgr inż.
Marcina Krygowskiego „AZBEST – cichy
zabójca”.

Czym jest, kiedy odkryto jego szkodliwość dla
ludzi, w jakich produktach wystepuje, gdzie
go można znaleźć w swoim domu lub
budynkach użyteczności publicznej akie
choroby powoduje, co zrobić, kiedy
odkryjemy azbest w swoim otoczeniu i jak się
chronić, jakie są procedury usuwania azbestu
oraz rodzaje inspekcji, jakie należy
przeprowadzić w budynkach i wiele innych
informacji o tym cichym zabójcy.
Marcin Krygowski, mgr inż. ochrony
środowiska, absolwent Uniwersytetu im
Hugona Kołłątaja w Krakowie. W Londynie od
2008 roku, swoją pracę z azbestem zaczął na
początku 2009 roku jako trainee asbestos
consultant w Invicta Analytical Services Ltd.
Po zdobyciu certyfikatów P402 Buildings
Surveys and Bulk Sampling for Asbestos, P403
Asbestos Fibre Counting, P404 Air Sampling
and Clearance Testing pracował dla WSP
Environmental,
gdzie
zdobył
kolejną
kwalifikację W504 Asbestos and Other Fibres
(International Module). Od września 2013
roku właściciel AMK Asbestos Consultancy
Ltd, w której pracuję do dziś jako
podwykonawca dla dużych firm (jak WSP,
WYG lub ALS) oraz jako konsultant dla małych
firm lub osób prywatnych.
- 23 listopad 2017 – „Virtual Reality (VR) in
Building Design” Speaker: Michal Zu. The
presentation will be about the latest VR
technology, the hardware and software
currently available on the market and how it
works.

STP zostało zaproszene przez Oxford Polish
Association. Stoisko STP skierowane było
głównie do najmłodszych uczestników
imprezy, prezentowane bowiem były
LittleBits,
elektroniczne
klocki,
które
umożliwiają tworzenie rozmaitych konstrukcji
takich jaka zdalnie sterowany samochód, czy
urządzenie do robienia baniek mydlanych.
Mają one za zadanie promować oraz
rozwijać kreatywność
i
zainteresowanie
techniką wśród najmłodszych. Innowacyjne
klocki cieszyły się popularnością wśród
dzieci, które po krótkim wprowadzeniu
chętnie tworzyły własne układy.

Stoisko STP odwiedzili również członkowie
stowarzyszenia mieszkający w Oxfordzie, a
także polscy inżynierowie niezrzeszeni w STP,
była
więc
okazję
porozmawiać
o
możliwościach aktywnego włączenia się w
działalność stowarzyszenia.
Niewątpliwie udział w Leys Festival można
uznać za udany. Liczymy, że pasja z jaka
najmłodsi sprawdzali możliwości LittleBits
przełoży się na ich zamiłowanie techniczne a
nawiązane w trakcie festiwalu kontakty
przyczynią się do rozwoju Stowarzyszenia.
 11/07/2017 - Wizyta u najstarszego
członka STP w Wielkiej Brytanii

- 14 grudzień 2017 – „Electric Vehicle
Charger Installation – Is There a Good
Opportunity for You to be involved?” –
Speaker:
Gordon
Grigor,
Business
Development Manager UK & Ireland –
Electric Vehicle Infrastructure
Gordon has been involved in EV charging
since it was introduced into the UK and is
involved in every type of charging
requirement, residential, light commercial,
full commercial charging and Rapid charging.
He can provide you with sound advice on
what equipment is best, where the
opportunities are, what training is required,
how to register as an authorised installer and
will be able to provide answers to any related
questions.

 8/07/2017 - STP na Oxford
Leys Festival.
W sobotę 8 lipca przedstawiciele
STP - Dominika Leśniak i Szymon
Zagórski wzięli udział w Leys
Festival w Oxfordzie, na który

Warto zaznaczyć, że inż. Folkierski znajduje
się w świetnej formie, obserwuje scenę
branżową w kraju (górnictwo), jest
zainteresowany działalnością Stowarzyszenia
i chętnie wysłuchiwał „sprawozdania” o
ostatnich osiągnięciach naszych kolegów i
koleżanek (ku pełnemu zaskoczeniu jubilata
sporą ilością kobiet) dawniej uznawanej jako
„męskie zawody” organizacji zawodowej.
Prezes dr inż. Marian Zastawny opowiedział o
projektach STP realizowanych w ostatnich
latach. Solenizant interesował się również
działalnością
zawodową
gości
(m.in.
zaciekawił go projekt „CrossRail” w Londynie,
w którym zatrudniony jest mgr inż. Piotr
Świeboda - sekretarz zarządu). Pytaniom nie
byłoby końca, gdyby zauważone przez gości
„lekkie zmęczenie” jubilata po godzinnej
wizycie i lampce wina. Uświadomiło ono, że
dalszy ciąg nastąpi w roku następnym
podczas 104-tych urodzin, co zważywszy na
kondycję jubilata jest chyba zapewnione.
Oprac. Kol. Marian Zastawny
Prezes STPwWB

Przedstawiciele zarządu STP odwiedzili 11
lipca 2017 r. najstarszego członka STP - kol.
inż. górnictwa,
Władysława Henryka
Folkierskiego w jego mieszkaniu z okazji 103
rocznicy urodzin. Jubilat wstąpił do
Stowarzyszenia
w
1941
roku.
Zdemobilizowany w stopniu podporucznika w
roku 1947.
Inż. Folkierski ukończył gimnazjum klasyczne
im. Sobieskiego w Krakowie, a następnie
studiował w Akademii Górniczej w Krakowie.
Studia przerwała II wojna światowa. Na
Uniwersytecie w Birmingham dokończył
studia uzyskując w 1946 r. dyplom RAST
(Rada Akademickich Studiów Technicznych).
Po ukończeniu studiów pracował w szeregu
brytyjskich i zagranicznych firm związanych z
przemysłem przeróbczym. W latach 70-tych
inż. W. H. Folkierski pracował w Iranie dla
firmy Simiran, gdzie najpierw pracował nad
projektem minerałów ilastych, a później w
kopalni Angouran nad projektem zakładu
przeróbki mechanicznej rud, cynku i ołowiu.
Został członkiem brytyjskiego Mineral
Engineering Society. Po uzyskaniu dyplomu
został przydzielony do sekcji surowcowej do
polskiego
Wojskowego
Instytutu
Technicznego.

INNE WYDARZENIA

się w 530-stronnicowej książce napisanej
przez Andrzeja Bolewskiego „Trudne lata
Akademii Górniczej w latach okupacji i
pierwszych latach powojennych”. Natomiast z
okazji 60-lecia STP opracował (w ramach 3osobowego
zespołu)
mini-monografię
„Wychowankowie Akademii Górniczej w
Krakowie na Obczyźnie”, gdzie przedstawiono
historie
kilkudziesięciu
wychowanków
Akademii Górniczej w Krakowie i kilku innych
uczelni polskich. Jest autorem wielu
artykułów w prasie branżowej. Warto
zaznaczyć opis budowy przez Ernesta
Malinowskego wspólnie z dziadkiem autora
Władysławem Folkierskim, wysokogórskiej
kolei w Peru, którą jubilat opisał w „Technice
i Nauce”, a także w „Przeglądzie Górniczym”.

W roku 1942 przy STP powołano Sekcję
Górniczo-Hutniczo-Naftową, która liczyła
ponad 100 członków, a w której jubilat był
zaangażowany do końca jej istnienia w roku
2008, pełniąc funkcję ostatniego sekretarza.
Członkami sekcji byli absolwenci polskich
uczelni przedwojennych (górnicy, hutnicy,
nafciarze oraz geofizycy), którzy nie wrócili do
kraju (około 80 osób) i pracowali w wielu
krajach na świecie. Inż. Folkierski opisał ich
osiągnięcia w rozdziale „Wspomnienie z
działalności wychowawców i wychowanków
Akademii Górniczej w Krakowie na Obczyźnie
w latach wojny 1939-1945r.”, który znajduje
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Fot. STP

Członkowie Zarządu STPwWB z wizytą (od lewej):
dr inż. Marian Zastawny (Prezes STP), prof. dr inż.
Ryszard Chmielowiec, inż. Władysław Folkierski,
Pani Krystyna Chmielowiec i mgr inż. Piotr Świeboda

 W dniach 13-15 października
2017 miały miejsce uroczystości
Jubileuszu 100-lecia SITPF.
Jubileusz 100-lecia SITPF odbył
się pod Honorowym Patronatem
Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Stanisława Karczewskiego i J.E.
Ambasadora RP we Francji Pana Tomasza
Młynarskiego.
Uczestniczyło w nim
120 osób a wśród
nich
członkowie
i sympatycy SITPF.
Z Polski przyjechali
prorektorzy i dziekani
z
AGH,
Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Rolniczego z
Krakowa,
Prezes
FSNT
NOT
z
Warszawy i przedstawiciele

oddziałów NOT z Wrocławia i Słupska. Z
krajȯw
europejskich
udział
wzięli
reprezentanci stowarzyszeń technicznych z
Austrii, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii,
członkowie EFPSNT, a także nasi Koledzy ze
Stanów Zjednoczonych i Kanady. Byli również
obecni reprezentanci innych stowarzyszeń
polonijnych z Francji.
Główne uroczystości miały miejsce w dniu 13.
października br. w salonach Ambasady RP we
Francji. Po przywitaniu gości przez Prezesa
Lucjana Sobkowiaka, słowo wstępne wygłosił
J.E. Ambasador RP we Francji Pan Tomasz
Młynarski. W referacie inauguracyjnym Kol.
Lucjan Sobkowiak przedstawił szczgółowo
historię SITPF.

pamiątkowe medale i
odznakę projektu Kol.
J.Ptaka. Nie obyło się
także bez gratulacji i
wręczenia
upominków
okolicznościowych:
od
delegacji FSNT NOT z
Warszawy, z Wrocławia i Słupska, od AGH z
Krakowa,
Politechniki
Wrocławskiej,
Uniwersytetu Rolniczego i Dyrekcji MGGP z
Krakowa, od „Vox Pelegrina” z Paryża oraz od
poszczególnych stowarzyszeń z Austrii, Litwy,
Niemiec i Wielkiej Brytanii. Kryształową
statuetkę od EFPSNT wręczył cały zespół
Sekretariatu Generalnego w asyście Prezesa
na kadencję 2017-18, Kol. A.Kajzera.

„Nowe
materiały
i
technologie XXI wieku”,
„Nanotechnologie”,
„Wybrane kierunki rozwoju
inżynierskiego 4.0 rewolucji
przemysłowej”, „4.0 rewolucja
przemysłowa
a
ekologia i meteorologia”,
„CAD – towards a digital
Twin
technology”,
„Przedmioty IoT”.

Kol. Andrzej Fórmaniak
(STPwWB)

Kol. Marian Zastawny
(STPwWB)

Prezes
L.Sobkowiak
wygłasza referat
nt. 100-letniej
historii SITPF

Gratulacje
w
imieniu FSNT NOT
złożyła Pani Prezes
Ewa Mańkiewicz-Cudny a w imieniu wyższych
uczelni adresy odczytali: prof. Jerzy Lis z AGH,
prof. Jacek Lamperski z Politechniki
Wrocławskiej i prof. Krzysztof Gawroński z
Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa. Listy
gratulacyjne przesłali: prof. Andrzej Nowak w
imieniu Rady Polskich Inżynierów Ameryki
Północnej, mgr inż. Mirosław Niedziński od
Polish American Congress oraz prof. Maciej
Forycki z PAN-u.

Fot. Polonia Technica
Od lewej : Kol. Kol. Andrzej Kajzer (ZFPITN), Janusz
Ptak (SITPF), Lucjan Sobkowiak (SITPF), Józef
Buczak (VPI), Krystyna Liziard (SITPF), Wojciech
Stankiewicz (SNPL) i Marian Zastawny (STPwWB)

Koledzy Lucjan Sobkowiak, Janusz Ptak i
Andrzej Farnik otrzymali rocznicowy Medal
Kościuszki z rąk Prezesa „Polonia Technica” z
Nowego Jorku, Kol. Janusza Romańskiego.

Od prawej : prof. Jacek Lamperski (Prorektor
Politechniki Wrocławskiej), J.E. Pan Tomasz
Młynarski (Ambasador RP we Francji), Pani Ewa
Mańkiewicz-Cudny (Prezes FSNT NOT), Kol.
L.Sobkowiak (Prezes SITPF), prof. Jerzy Lis
(Prorektor AGH) i Kol. J.Ptak (Wieceprezes SITPF)

W
sesji
popołudniowej
rozpoczętej
poematem napisanym specjalnie na tą
uroczystość i wygłoszonym przez jego
autorkę Panią Agatę Kalinowską-Bouvy i
następnie poprowadzonej przez Kol. Janusza
Ptaka, została wręczona Złota Odznaka SITPF
zasłużonym i wieloletnim członkom SITPF
oraz prezesom organizacji i stowarzyszeń
technicznych, z którymi SITPF współpracuje
od wielu lat, za ich wkład w promocję polskiej
myśli technicznej na świecie.

J.Ptak, L.Sobkowiak
i A.Farnik z
J.Romańskim

Po seminarium miał miejsce wernisaż
wystawy
« 100
lat
działalności
Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników
Polskich we Francji »
obrazującej nie tylko
100 lat działalności
SITPF ale także
prezentującej
sylwetki
polskich
inżynierów i ich
wkład w rozwój
gospodarczy Europy
i świata.

Fot. J.Ptak

Fot. Polonia Technica
Fot. Polonia Technica

Kol. Radosław Wiśniewski
(SITPF)

Fot. Polonia Technica

Natomiast, dyplom
uznania od „Vox
Pelegrina” wręczyła
Prezes, Pani Agata
Kalinowska-Bouvy.
Fot. Polonia Technica

W godzinach wieczornych uczestnicy
Jubileuszu mieli możność wysłuchać koncertu
w wykonaniu Joanny Kozielskiej (harfa) i
David’a Philippe’a (flet) i uczestniczyć w
doskonałym bufecie.
Drugi dzień, 14. października, w Bibliotece
Polskiej w Paryżu, poświęcony był
seminarium zatytułowanemu „4.0 rewolucja
przemysłowa”, w którym wygłoszono 10
referatów na współczesne tematy a m.in.

Dwa afisze poświęcone
były EFPSNT i jej
stowarzyszeniom
członkowskim.
Natomiast wieczorem,
dzięki
uprzejmości
Pana Jean-Pierre Leleux, senatora Alpes
Maritimes i zarazem Przewodniczącego
Grupy Międzyparlamentarnej FrancuskoPolskiej, uczestniczy Jubileuszu zostali
przyjęci uroczystą Galą w salonie Boffrand
Pałacu Luksemburskiego, będącego siedzibą
Senatu
Francji.
Doskonalym
daniom
towarzyszyła deklamacja poezji Antoine de
Saint-Exupéry, Gabrieli Zapolskiej, Wisławy
Szymborskiej i Jean de La Fontaine’a
w wykonaniu Pani Elżbiety Virol. Na koniec
Gali zaśpiewano „Sto lat”.

Fot. Polonia Technica

W salonach Pałacu Luksemburskiego
Odznaczeni Złotą Odznaką SITPF w towarzystwie Prezesa
L.Sobkowiaka i Wiceprezesa J.Ptaka

Natomiast wszyscy uczestnicy Jubileuszu
otrzymali „Broszurę 100 lecia SITPF” oraz

Fot. J.Ptak

Uczestnicy seminarium
w Bibliotece Polskiej w Paryżu
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Uroczystości Jubileuszu, zakończyły się
uroczystą mszą św. w intencji zmarłych
polskich inżynierów we Francji i na świecie,

koncelebrowaną
przez Rektora PMK
we Francji, ks.
Bogusława Brzysia,
w polskim kościele
pw. NMP w Paryżu.
Jubileuszowi
towarzyszył
VI
Polonijny Turniej
Golfowy o Jubileuszowy
Puchar
Fot. Polonia Technica
SITPF, który został
rozegrany w dniach 9-12 października na
polach golfowych pod Paryżem. Uczestnicy
turnieju mieli możliwość wykazać swoje
umiejętności na golfie Crecy La Chapelle, oraz
na jednym z najstarszych i najpiękniejszych
pól golfowych w regionie paryskim Ozoir La
Ferriere. W turnieju udział wzięło 17 osób z
Francji,
Polski,
Niemiec i USA.
Główne
nagrody
zdobyli M. Sternal
(Niemcy)
wśród
Pań i A. Mardula
(Francja)
wśród
Panów.
Fot. J.Ptak
Kol. M. Rebouillat z
Kol. M.Rebouillat
SITPF
wygrała
otrzymuje nagrodę z
konkurs
na
rąk Kol. A.Farnika
najdłuższy „drive”
wśród Pań a podobną nagrodę wśród Panów
zdobył P. Liziard. Turniej zakończyła wspólna
z uczestnikami Walnego Zebrania EFPSNT i
gośćmi z FSNT NOT z Polski, kolacja w „Bistrot
Parisien” na statku i wieczorny rejs po
Sekwanie.
 29 czerwca - 2 lipca VIII piknik edukacyjny i
spływ
kajakowy
z
uczestnictwem STIPL
W ramach zaprzyjaźnionej długoletniej
współpracy, na zaproszenie Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
(MOIIB), Przewodniczącego Mieczysława
Grodzkiego, wice-przewodniczącego Romana
Lulisa i Kazimierza Łoniewskiego z oddziału w
Ostrołęce, drużyna z STIP na Litwie już ósmy
rok uczesniczyła w pikniku edukacyjnym i
międzynarodowym spływie kajakowym w
dniach 29 czerwca - 2 lipca br. w Krutyni na
Mazurach. Z STIP uczesniczylo 7 osób: Prof.
Leon Ustinowicz z małżonką, Henryk
Falkowski, Tadeusz Kozborski, Antoni
Sankowski i Marian Żurowicz z małżonką.
Ogółem uczestniczyło 50 osób. W ciągu 4-ch
dni odbyły się zajęcia doskonalenia
inżynieryjno-zawodowego i zdrowotnego.
Biesiady przy ognisku z wymianą doświadczeń
inżynieryjnych.
Splyw kajakowy odbyl się 1. lipca br. Wartki
nurt rzeki Krutynii niósł nas wśród okazałych
drzew, woda czysta o małej głębokości,
możliwość oglądania ryb. Stałym elementem
krajobrazu są łódki tzw. pocówki przewożące
turystów w gorę i w dół rzeki. Brzegi wysokie
porośnięte
mieszanym
drzewostanem,
trzcinami,
wodnymi
liliami,
wiele
piaszczystych wysepek. Mnóstwo ptactwa:
kaczki, łabędzie, czaple, kormorany.

Krutyń położony jest w samym środku
Mazurskiego
Parku
Krajobrazowego.
Przepływająca rzeka Krutynia słynie z
organizowanych na niej spływów kajakowych.
Wieś powstała okolo 1500-go roku jako osada
myśliwska przy drewnianym zameczku
Wielkiego Mistrza Krzyżackiego. Nazwa wsi
Krutyń została zapożyczona od nazwy rzeki
Krutynia. Na mapie Narońskiego z 1663 r.
figuruje ona jak "Krutynia". To nazwa
pochodzenia staropruskiego - język ten był
spokrewniony z językiem litewskim. Nazwa ta
oznacza "rzekę wartką i krętą".
W
trakcie
naszej
wizyty,
została
zorganizowana wycieczka z przewodnikiem
do św. Lipki, gdzie w bazylice wysłuchaliśmy
koncertu muzyki wykonanej na zabytkowych
organach. Jednocześnie miała miejsce
wycieczka techniczna do Gierłoży, 50 km od
Kętrzyna. Zwiedziliśmy „Wilczy Szaniec”, byłą
główną wojenną kwaterę
Hitlera i
naczelnego dowództwa Wermachtu.
Kwatera Hitlera
« Wilczy Szaniec »
koło Kętrzyna

Budowę „Wilczego Szańca” można podzielić
na 3 etapy: 1940-1941 r., 1942-1943 r. i 1944
r. W 800 hektarowym lesie Kętrzyna, 250 ha
zajmował „Wilczy Szaniec”. Na budowie
pracowało 2,5 tys żołnierzy, a pod koniec
także cywile i jeńcy. Budowę prowadzono i
nocami przy użyciu reflektorów.
W ciągu 1,5 godziny z przewodnikem
zwiedziliśmy 21 obiektów z 29-ciu.
Przeważnie
bunkry
naziemne
z
kondygnacjami podziemnymi, betonowe ze
stalą zbrojeniową. Bunkry osobistego
przeznaczenia miały dachy betonowe o
grubości do 8-miu metrów. Hitler przyjmował
w „Wilczym Szańcu” wielu dostojników
obcych państw, w tym Musoliniego. W
związku ze zbliżającą się wojną ze Związkiem
Radzieckim, Hitler i jego świta urzędowali tu
przez 3,5 roku. Po zamachu na Hitlera przez
pułkownika hrabiego Stauffenberg’a 20. lipca
1944 roku, kwatera została otoczona
kolejnym zewnętrznym pasem zasieków z
drutu kolczastego, a obszar między nimi o
szerokości do 100 m naszpikowano minami.
Gdy wojna zbliżała się ku końcowi,
wycofywując się, hitlerowcy wyburzyli
większość zabudowań, także teraz oglądamy
tylko ogrom ruin żelazno-betonowych.
Opuściliśmy „Wilczy Szaniec” z niesamowitym
wrażeniem i podziwem. Jest jedną z
największych atrakcji Mazur, można go
zwiedzać przez cały rok.
Oprac. Henryk Falkowski, Czlonek zarządu STIPL
Fot. STIPL

Uczestnicy
spływu
Kol. Henryk
Falkowski
(z lewej strony)

Fot. STIPL

Spotkanie Członków Zarządu STIPL z
delegacją Stowarzyszenia Techników i
Inżynierów Komunikacji (oddział w Szczecinie)
w 5/8
Wilnie

 21 października 2017 r. - 4 osobowa
drużyna STIP na Litwie (Henryk Karaźniewicz,
Stanisław Sankowski Tadeusz Szulski, Hanryk
Falkowski)
uczestniczyła
w
VIII
Międzynarodowych zawodach pływackich o
Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej
Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa w
Ostrowiu Mazowiecka.

Fot. STIPL

 15 listopada 2017 r. - w dzień 110
rocznicy śmierci św. Rafała Kalinowskiego pod
patronatem, którego STIP na Litwie jest już od
9 lat mieliśmy okazje gościć w naszym biurze
ks. Dariusza Stańczyka, z którego propozycji i
za pomocą którego STIP otrzymało patronat
św. Rafała Kalinowskiego, zatwierdzony w
klasztorze karmelitów Bosych w Czernej.
Ks. Dariusz Stańczyk, niestrudzony pielgrzym
światowy, po modlitwie do św. Rafała
Kalinowskiego opowiedział o samotnej
rowerowej pielgrzymce z Wilna do Usoli na
Syberii gdzie św. Rafał Kalinowski na zesłaniu
7 lat ciężko pracował w kopalni soli.

Fot. STIPL

Spotkanie Członków Zarządu STIPL
z Ks. Dariuszem Stańczykiem (w środku)
Oprac. Arnold Piotrowicz
Sekretarz STIPL

 25-28 stycznia 2018 r. - ZAPROSZENIE
na międzynarodową konferencję „Powstanie
Styczniowe 1863 r. 110 rocznica śmierci Sw.
Rafała Kalinowskiego”
Zarząd STIPL zaprasza do uczestnictwa w
międzynarodowej konferencji na temat ;
„Powstanie Styczniowe 1863 r. 110 rocznica
śmierci św. Rafała Kalinowskiego” w dniach
25-28 stycznia 2018 r.
Koszt uczestnictwa w terminie 25-28 stycznia
z pełnym utrzymaniem (hotel, pokoje 2osobowe, śniadanie, obiad, kolacja, wycieczki
z przewodnikiem, spotkania integracyjne)
wyniesie 190 euro z osoby. Wszelkich
informacji odnośnie Programu pobytu udziela
Koordynator programu, członek zarządu STIP
do współpracy z zagranica inż. Henryk
Falkowski – email: stiplt72@gmail.com
stanislawolszewski1@wp.pl ;
(zgłoszenia wysyłać na obydwa maile)
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, wykaz
członków delegacji, oraz tematy referatów
prelegentów wysłać na wskazane dane
kontaktowe do 23 grudnia 2017 r.
Sprecyzowany program konferencji wyślemy
dodatkowo po otrzymaniu wszystkich
tematów referatów.
W imieniu zarządu
Prezes inż. Robert Niewiadomski

11/11/2017
–
Konsultacje
Budowlane
Konsultacje
z
zakresu
BUDOWNICTWA - doradztwo w
sprawie pozwolenia na budowę,
obliczeń konstrukcyjnych,
kontraktów, wycen, uzgodnień z sąsiadami,
zasad budownictwa itp.
Nasi konsultanci posiadają szeroką wiedzę w
swoich specjalizacjach - doradzają wstępnie i
odpowiadają na wszelkie pytania od
zainteresowanych.
25/11/2017 - Lanie Wosku w POSK-u, czyli
andrzejki STP
Coroczna zabawa andrzejkowa STP

15.07.2017 Open Air
Koncert – VPI „Powitanie lata“
Coroczne
spotkanie
letnie
odbyło się - podobnie jak w
poprzednich latach - przy
Pappelweg 3 w Wiedniu.

Tym razem bawiliśmy się wspólnie przy
akompaniamencie
gitary
Adama
Turczyńskiego. Bardzo miło było nam gościć
licznie przybyłych zarówno członków naszego
Stowarzyszenia jak i zaproszonych gości, w
tym przedstawicieli Ambasady RP w Wiedniu.

Fot. VPI

 W dniach 17-18 listopada 2017 roku
miały miejsce obchody Jubileuszu XX-lecia
istnienie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów
i Techników w Austrii (Verein Polnischer
Ingenieurinnen und Ingenieure in Österreich),
które Honorowym Patronatem objeła
Ambasada RP w Wiedniu.
Zgodnie z programem świętowanie Jubileuszu
rozpoczeło się 17 listopada o godzinie 15:00
w budynku Ambasady RP w Wiedniu. Na
wstępie Pani Ambasador, jako gospodyni,
powitała przybyłych gości oraz pogratulowała
obecnym na sali członkom Stowarzyszenia 20
lat działalności. Po krótkim przemówieniu
oddała
głos
Prezydentowi
Józefowi
Buczakowi,
który
serdecznie
powitał
zaproszonych gości. Wśród przybyłych znaleźli
się m. in.:
- Prezes FSNT NOT w Warszawie, Pani Ewa
Mańkiewicz-Cudny;
- Prezes Zarządu WR FSNT NOT, Czesław
Nawracaj z małżonką;
- Wiceprezes Zarządu WR FSNT NOT, Piotr
Gorzelany;
- Prezes Zrzeszenia Federalnego Polskich
Inżynierów i Techników w Niemczech,
Andrzej Kajzer z małżonką;
- Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich
w Niemczech, Jerzy Kusak z synem;

- Przedstawiciel Stowarzyszenia Techników
Polskich w Wielkiej Brytanii, Krzysztof
Ruszczynski z osoba towarzyszącą;
- Kierownik Zespołu ds. UNIDO w Stałym
Przedstawicielstwie
RP
przy
Biurze
Narodów Zjednoczonych i Organizacjach
Międzynarodowych w Wiedniu, Henryk
Czubek;
- Honorowy Konsul Generalny Republiki
Austrii dla Województwa Małopolskiego,
Podkarpackiego
i
Świętokrzyskiego,
Wiceprezydent VPI, Andrzej Tombiński z
małżonką;
- Były Prezes VPI; Wojciech Rogalski z
małżonką;
- Prezes organizacji Forum Polonii, Teresa
Kopeć;
- Byly Prezes organizacji Forum Polonii,
Andrzej Lech.
Prezydent VPI podziękował członkom za
aktywny udział w życiu Stowarzyszenia i
podkreslił fakt, iż bez ich wkładu świętowanie
jubileuszu XX-lecia nie byłoby możliwe. Na
szczególne wyróżnienie zasłużyla kol. Bożena
Prochaska,
Członkini
Honorowa
Stowarzyszenia, byla wieloletnia Sekretarz
Generalna, której wklad pracy ukształtował
całe Stowarzyszenie i nadał charakter jego
funkcjonowaniu. Obecnej na sali kol.
Prochaska wręczono bukiet kwiatów jako
dowód uznania.
Następnie głos zabrali goście, gratulując
Prezydentowi i przybyłym członkom okrągłej
rocznicy postania Stowarzyszenia. Głos
zabrała Ewa Mańkiewicz-Cudny, udzieląjac
krótkiego wykładu na temat zrzeszania się w
organizacjach technicznych i planów na
przyszłość NOT. Następnie Czesław Nawracaj
pogratulował jubileuszu i korzystając z okazji
zaproponował zorganizowanie wspólnej
konferencji na temat budowy kanału OdraDunaj, co spotkało się z zainteresowaniem
członków VPI. Miłym gestem ze strony
Prezesa wrocławskiej FSNT NOT było
wręczenie Marii Buczak, żonie Prezydenta
VPI,
kwiatów
jako
symbolicznego
podziękowania
partnerkom
i
żonom
inzynierów za ich wyrozumiałość i wsparcie w
życiu codziennym. Następnie głos zabrali
przedstawiciele przybyli zza granicy, z
partnerskich
polonijnych
stowarzyszeń
technicznych:
Jerzy
Kusak,
Krzysztof
Ruszczyński oraz Andrzej Kajzer, którzy na
ręce Józefa Buczaka składali gratulacje w
związku z obchodami Jubileuszu. Andrzej
Kajzer odczytał dodatkowo gratulacje w
imieniu przedstawicieli Europejskiej Federacji
Polonijnych
Stowarzyszeń
Naukowo
Technicznych, której w chwili obecnej, jako
prezes Zrzeszenia Federalnego Polskich
Inżynierów i Techników w Niemczech
przewodniczy.

Fot. VPI

Uczestnicy Jubileuszu z J.E. Ambasadorem
RP w Wiedniu Panią Jolantą Różą Kozłowską
(w środku), Prezesem FSNT NOT Ewą
Mańkiewicz-Cudny i Prezesem VPI Józefem
Buczakiem

Kolejną czescią spotkania w Ambasadzie była
prezentacja
kol.
Wojtka
Rogalskiego
przedstawiająca w humorystyczny sposób 20
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lat
działania
Stowarzyszenia
Polskich
Inzynierów i Techników w Austrii. Przywołane
zdjęcia często wywoływały uśmiech na
twarzach zgromadzonych i z całą pewnością
miło było wszystkim powspominać „stare
dzieje“. Dla wszystkich zainteresowanych
większą iloscią wspomnień zostały w
Ambasadzie udostępnione kroniki VPI,
których przeglądanie było jedną z głównych
atrakcji spotkania.
Po odczycie kol. Rogalskiego do głosu doszedł
kol. Andrzej Tombiński, który jako Honorowy
Konsul Generalny Republiki Austrii dla
Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego
i
Świętokrzyskiego
przedstawił
zgromadzonym w jaki sposób Austria
oficjalnie funkcjonuje w Polsce. Omówił
strukturę austriackich oficjalnych organizacji
na terenie Polski.
Po wykładach nastąpiła chwila przerwy
poświęcona na ciekawe rozmowy w
kuluarach. Następnie o godzinie 17:30
wszyscy zgromadzeni na nowo zajęli swoje
miejsca a przed nimi swój znakomity występ
zaczeły wybitne artystki: sopranistka Jerilyn
Chou z Kathrin Buczak przy fortepianie.

Koncert spodobał się wszystkim na tyle, że po
jego zakończeniu nie obyło się bez bisowania.
Rozkojarzeni
wspaniałym
koncertem
organizatorzy
zapomnieli
wprawdzie
nagrodzić artystki przygotowanymi kwiatami,
niemniej zostało to nadrobione natychmiast
po koncercie, już w garderobie.

Fot. VPI

Katherin Buczak i Jerilyn Chou

Po oficjalnej części spotkania goście przeszli
do bufetu, by móc posilić się przygotowanym
poczęstunkiem
i
oddać
rozmowom
rozpoczętym w czasie przerwy. Gościnność
obecnej do końca spotkania Pani Ambasador
nadała mu oficjalnego charakteru ale
równocześnie wprowadziła ciepłą atmosferę.
A sama Pani Ambasador chętnie dyskutowała
z przybyłymi na Jubileusz i cierpliwie
pozowała do zdjęć z zaproszonymi gośćmi.
Po zakończonym w Ambasadzie spotkaniu,
część gości udała się do siedziby
Stowarzyszenia na wystawę rzeźby Krystyny i
Jerzego Nowakowskich.
Następnego dnia o godzinie 10:00
spotkaliśmy się w centrum Wiednia by móc
zwiedzić miasto oraz wysłuchac ciekawych
informacji na jego temat z ust znakomitej
przewodniczki, Członkini Honorowej VPI, Fritzi
Weiss. Nasza przewodniczka przedstawiła
obecnym
tożsamość
Austrii
na
tle
współczesnej historii miasta Wiednia.
Zwiedzający z zainteresowaniem słuchali Fritzi
Weiss, której słowa tłumaczył na język polski

kol. Wojtek Rogalski. Zmarznieci i nieco
zmęczeni goście udali się po zwiedzaniu na
zasłużony obiad. W tym czasie członkowie VPI
wybierali nowy (stary) skład Prezydium
podczas
XX
Walnego
Wyborczego
Zgromadzenia w siedzibie przy Ingen Housz
Gasse 2.
O godzinie 15:30 spotkaliśmy się ponownie,
by w oberży Hengl Haselbrunner przy
Iglaseegasse 10, 1190 Wien zwiedzić piwnice
z winem, wysłuchac informacji na temat
produkcji i rodzajów wina z ust właściciela
Ing. Matthiasa Hengla. Wieczór zakończyliśmy
w jednej z sal oberży, gdzie posilając się
pysznymi daniami z bufetu i popijąjac
miejscowe wino prowadzilismy wspólnie
ciekawe rozmowy do wieczora.
Wszystkim świętującym wraz z nami
obchody naszego XX-lecia bardzo serdecznie
dziękujemy za obecność i liczymy na kolejne
spotkania nie tylko w związku z kolejnymi
jubileuszami ale także przy okazji wspólnie
podejmowanych projektów.

18.11.2017 - XX Walne Wyborcze
Zgromadzenie VPI
W sobotę 18. listopada w siedzibie VPI, przy
Ingen Housz Gasse 2, 1090 Wiedeń, w
godzinach 13:00-15:00 miało miejsce XX
Walne Wyborcze Zgromadzenie VPI. Podczas
spotkania zebrani członkowie Stowarzyszenia
omówili bieżące sprawy oraz wybrali
czlonków prezydium na kolejne 2 lata. Skład
Prezydium nie uległ zmianom i wygląda
następująco:
 Prezydent - Dipl.-Ing. Józef Buczak;
 Wiceprezydent- Dipl.-Ing. Andrzej Tombiński;
 Sekretarz Generalna- mgr inż. Monika Rozner;
 Skarbnik - inż. Paweł Górski;
 Członkowie Prezydium
- mgr inż. Katarzyna Piwońska;
- Dipl.-Ing. Wojciech Rogalski;
- mgr inż. Paweł Ryznar.
 8.12.2017 Spotkanie opłatkowe – Wigilia
VPI

8 grudnia 2017 roku o godzinie 17:00 odbyła
się Wigilia VPI. Spotkanie miało miejsce w
Heuriger Wolff przy Rathstraße 46-50 w 19.
dzielnicy Wiednia i rozpoczęło się od
tradycyjnego dzielenia się opłatkiem, podczas
którego zebrani goście nie szczędzili sobie
serdecznych życzeń.

merytorycznym za co bardzo mu dziękujemy!
Przyniesione przez niego materiały na temat
Bożego
Narodzenia
z
pełnym
profesjonalizmem odczytała zgromadzonym
zaproszona na spotkanie Liliana Niesielska.
I tak oto dowiedzieliśmy się czym są i skąd się
wzięły kolędy, na czym polega Adwent, po co
ubieramy choinkę i co symbolizuje bombka.
Poznaliśmy przesądy i wróżby, do których
wielką wagę przywiązywali ludzie w
przeszłości, a i dziś są czasem brane pod
uwagę.
Spotkanie przebiegło w niezwykle ciepłej,
rodzinnej
atmosferze
podgrzewanej
dodatkowo ogniem z kominka a goście
rozeszli się niechętnie do domów w późnych
godzinach wieczornych.
Oprac. Monika Rozner
Sekretarz Generalna VPI

 16 października 2017
roku - została podpisana
przez Rektora Akademii
Humanistycznej
im.
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (Polska)
prof. dr. hab. Adama Koseskiego i Prezesa
Stowarzyszeniem Naukowców Polaków Litwy
prof. dr. Henryka Malewskiego Umowa o
współpracy.
Mając na uwadze możliwość nawiązania
współpracy oraz realizacji wspólnych
projektów
naukowo-badawczych,
rozwojowych i dydaktycznych, a także
sprzyjaniu i umacnianiu dobrosąsiedzkich
stosunków polsko-litewskich oraz dążąc do
wspierania aktywności naukowej Polaków na
Litwie, Strony podpisały niniejszą Umowę.
Współpraca jest przewidziana w dziedzinach
naukowo-badawczej,
dydaktycznej
oraz
innych, które są w kręgu zainteresowań
umawiających się Stron i niebędących w
sprzeczności z ich aktami założycielskimi oraz
prawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i
Republiki Litewskiej.
Strony uzgadniły następujące platformy
współdziałania:
a) wymianę informacji z zakresu badań
naukowych, doświadczeń dydaktycznych,
publikacji
oraz
o
programach
komputerowych
wspomagających
badania;
b) wymianę kadry naukowej;
c) organizację szkoleń, przeprowadzenie
wykładów i innych zajęć dydaktycznych;
d) wspólne opracowanie podręczników,
prac naukowych oraz innych publikacji o
charakterze
naukowym
bądź
dydaktycznym,
recenzowanie
prac
naukowych, badań realizowanych w
ramach
seminariów
(studiów)
doktoranckich na wniosek jednej ze
Stron;
e) możliwość publikowania w publikacjach
wydawanych przez Strony.

Fot. M.Róg
Fot. VPI

Dzięki zaproszonemu akordeoniście, panu
Markowi Gadomskiemu nasze tegoroczne
spotkanie nabrało magicznego charakteru.
Artysta przygotował się na spotkanie nie tylko
pod względem muzycznym ale również

Po podpisaniu Umowy o współpracy, Prezes
SNPL prof. Henryk Malewski i Rektor
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku prof. Adam Koseski
przy popiersiu Patrona uczelni
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Podpisanie Umowy było naturalnym krokiem,
który
zapoczątkowała
współpraca
z
Wydziałem Administracji AH w Pułtusku
(dziekan – dr, prof. AH w Pułtusku Mariusz
Róg). Przedstawiciele Akademii uczestniczą w
konferencjach SNPL (w 2018 r. Akademia
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w
Pułtusku będzie partnerem organizowanej
konferencji naukowej SNPL, a dziekan
Wydziału Administracji AH dr, prof. AH
Mariusz Róg jest w jej Radzie naukowej).
Przedstawiciel Akademii dr. hab. Radosław
Lolo, prof. AH w Pułtusku został wybrany do
Rady Naukowej Rocznika SNPL. Szereg
znanych naukowców uczelni uczestniczy w
recenzowaniu
artykułów
naukowych
przesłanych do Rocznika SNPL.
 5-6 grudnia 2017 roku - Konferencja
naukowa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu
w Wilnie
Polacy na Wileńszczyźnie, tak jak i Rodacy w
Kraju i za granicą, obchodzili 99 rocznicę
odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
niepodległości przy Mauzoleum Matki i Serca
Syna.
Członkowie SNPL uczestniczyli w szeregu
tradycyjnych imprez świątecznych, takich jak
składanie wieńców na Wileńskiej Rossie przy
Mauzoleum Matki i Serca Syna, uroczystych
akademiach i prelekcjach.
Fot. W.Stankiewicz

Msza polowa przy Mauzoleum Matki i Serca Syna
na wileńskiej Rossie w dniu 11 listopada 2017 roku
z okazji 99 rocznicy odzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską niepodległości.

Szczególną imprezą, która odbyła się w
wileńskim Ratuszu 5-6 grudnia 2017 r. była
międzynarodowa konferencja naukowa „Bez
emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie
Piłsudskim”. Coś takiego i to przy poparciu
władz litewskich, jeszcze przed paru laty, nie
dałoby się wyobrazić.
Konferencja została zorganizowana przez
Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii
Litwy,
Wydział
Historii
Uniwersytetu
Wileńskiego, Instytut Polski w Wilnie. Gości i
oficjeli przywitał dyrektor Instytutu Polskiego
w Wilnie Marcin Łapczyński. Prof. Alvydas
Nikžentaitis, przeczytał list wystosowany
przez premiera Litwy, Sauliusa Skvernelisa, do
uczestników konferencji. Szef litewskiego
rządu podkreślił konieczność kontynuowania
dialogu polsko-litewskiego oraz zaznaczył, że
trzeba pamiętać o tym, iż Piłsudski uratował
Litwę przed bolszewikami.

Fot. M. Paluszkiewicz
Otwarcie międzynarodowej konferencji naukowej
„Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie
Piłsudskim” w wileńskim Ratuszu. W pierwszym
rzędzie: wybitny poeta i publicysta litewski prof.
Tomas Venclova, Ambasador Rzeczypospolitej
Polskiej na Litwie J.E. Urszula Doroszewska, były
minister spraw zagranicznych Litwy Antanas
Valionis, mecenas i działacz społeczny Czesław
Okińczyc.

Wśród dwudziestu kilku referatów jeden
wygłosił członek SNPL doc. dr Andrzej
Pukszto. Przebieg konferencji był nie tylko
merytoryczny i interesujący, ale i pozwolił z
innej perspektywy (litewskiej) spojrzeć na
pewne mity i stereotypy o Józefie Piłsudskim,
które funkcjonowały i nadal funkcjonują w
litewskim dyskursie społecznym. Więcej o
konferencji patrz:
http://kurierwilenski.lt/2017/12/05/konferen
cja-bez-emocji-polsko-litewski-dialog-ojozefie-pilsudskim/ lub
http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/bez-emocjipolsko-litewski-dialog-o-jozefie-pilsudskim-wwilnie/
 19-21 kwietnia 2018 r. – Stowarzyszenie
Naukowców Polaków Litwy (SNPL) serdecznie
zaprasza do uczestnictwa w V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji
Naukowej pt. „Setna rocznica rozpadu
imperiów. Państwa narodowe a kwestia
mniejszości narodowych w Europie (aspekty
historyczne, społeczno-polityczne, prawne i
kulturowe)”, która odbędzie się w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76,
Wilno LT-03202, Litwa).
Organizatorem
konferencji
jest
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
(SNPL). Partnerami konferencji są: Akademia
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w
Pułtusku, Instytut Historii Litwy, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny
w
Wilnie
Uniwersytetu w Białymstoku, Europejska
Federacja
Polonijnych
Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych, Dom Kultury Polskiej
w Wilnie.
Języki konferencji: polski i litewski
(przewidziane
jest
tłumaczenie
symultaniczne).
W 2018 roku przypada 100. rocznica
zakończenia I Wojny Światowej, która była
nie
tylko
globalnym
kataklizmem
geopolitycznym, ekonomicznym, społecznym
i kulturowym, ale doprowadziła też do
upadku wielu imperiów. I Wojna Światowa
była także katalizatorem powstania wielu
nowych państw narodowych, które tworzyły
się na gruzach upadłych imperiów. Procesy
ewolucji nowych państw w Europie nie były
ani łatwe, ani bezbolesne, gdyż często
zmianom tym towarzyszyły sąsiedzkie
konflikty. Praktycznie we wszystkich nowo
powstałych państwach istniały znaczne grupy
mniejszości narodowych i etnicznych, których
interesy nie zawsze były zbieżne z interesami
tytularnego narodu. Współistnienie narodu
tytularnego każdego państwa z jego
mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz
regulacja tych procesów w XX wieku miały
różne odsłony, od prześladowań, aż po tzw.
„pozytywną
dyskryminację“,
kiedy
przedstawicielom mniejszości narodowych
zapewniano specjalne przywileje.
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
(SNPL) dąży do naświetlania osiągnięć,
problemów i zagrożeń, z którymi się styka nie
tylko mniejszość polska na Litwie, lecz także
inne mniejszości narodowe w krajach
europejskich. SNPL zorganizowało kilka
znaczących konferencji, podczas których
poruszano kwestie ważne dla mniejszości
narodowych. I tak:
— w 2014 r. obradowano na temat
Rodzinna Europa. Europejska myśl
polityczna a wyzwania XXI wieku,
— w 2015 r. hasłem Konferencji było
Pomiędzy integracją a wyłączeniem:
prawa
językowe
mniejszości
narodowych w Europie,
— w 2016 r. odbyła się Konferencja pt.
Mniejszości narodowe – szansą,

wyzwaniem
czy
zagrożeniem
bezpieczeństwa narodowego?,
— a w 2017 roku zorganizowano
Międzynarodową
Interdyscyplinarną
Konferencję Naukową Nauka a oświata
mniejszości narodowych w Europie:
wczoraj,
dzisiaj,
jutro
(aspekty
edukacyjne,
społeczno-polityczne,
prawne i historyczne.

telefonu i mailem, stopniem i tytułem
naukowym oraz dokładną afiliacją, które mają
być przesłane na adres sekretariatu
konferencji.

Celem
obecnej
konferencji
jest
retrospektywne spojrzenie na procesy
państwotwórcze, które przebiegały w Europie
w XX wieku, na prawne regulacje statusu
mniejszości narodowych i etnicznych oraz na
stosunki społeczno-ekonomiczne i kulturowe
narodu tytularnego państwa z mniejszościami
narodowymi. Retrospektywna ocena tych
procesów ma być platformą do zrozumienia
współczesnych problemów współistnienia
różnych narodów w jednym państwie oraz
bazą do analizy dobrych praktyk europejskich,
a
także
wypracowania
propozycji,
usprawniających współżycie różnych grup
narodowych i etnicznych w krajach
europejskich. W tym kontekście szczególne
miejsce zajmuje analiza postrzegania,
formowania się oraz przebiegu procesów
integracyjnych
w
społeczeństwach
wielonarodowych i wielokulturowych, a także
umiejętność wykorzystywania potencjału i
szans oferowanych przez mniejszości
narodowe zarówno wewnątrz kraju, jak też w
kontaktach
z
ich
macierzystymi
społecznościami innych państw. Na te sprawy
pragniemy spojrzeć przez pryzmat różnych
dyscyplin naukowych, takich, jak: historia,
socjologia i politologia, filozofia i prawo, a
także inne nauki społeczne.

W marcu 2018 r. organizatorzy na podstawie
przesłanych zgłoszeń opracują merytoryczny
program konferencji.

Organizatorzy planują debaty nad takimi
zagadnieniami, jak:
— historyczne, polityczne, społecznoekonomiczne, prawne i kulturowe
uwarunkowania rozpadu imperiów po I
Wojnie Światowej,
— gry sił i interesów w procesach
państwowotwórczych w Europie a
kwestia mniejszości narodowych,
— tendencje
integracyjne
i
dezintegracyjne w Europie – tęsknota
za imperium, czy powrót do klasycznych
państw narodowych?
— ochrona praw mniejszości narodowych
oraz jej dynamika w ustawodawstwie
narodowym państw europejskich,
— stosunki
polsko-litewskie
–
od
konfrontacji
do
partnerstwa
strategicznego,
— poszukiwania modelowego rozwiązania
problemów
polskiej
mniejszości
narodowej na Litwie i litewskiej
mniejszości narodowej w Polsce.
Organizatorzy
mają
nadzieję,
że
retrospektywna analiza tych zagadnień oraz
debata na temat najistotniejszych problemów
mniejszości narodowych pozwoli lepiej
zrozumieć ich współczesne przejawy i
przedstawić
określone
postulaty
zmniejszające niewiedzę oraz eliminujące
pewne negatywne stereotypy i mity we
wzajemnym postrzeganiu się większości i
mniejszości.
Osoby
zainteresowane
udziałem
w
Konferencji są proszone o wypełnienie
i nadesłanie na adres Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy do 20 stycznia
2018 r. ankiety zgłoszeniowej oraz
streszczenia referatu w języku polskim lub
litewskim.
Organizatorzy oczekują propozycji wystąpień
(nie przekraczających 15 min.) w formie około
10-zdaniowych abstraktów, w postaci
załącznika w formacie Word wraz z tytułem
wystąpienia, danymi autora, numerem
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Do 10 lutego 2018 r. organizatorzy dokonają
weryfikacji zgłoszeń i podejmą decyzję o
zakwalifikowaniu zgłoszonych referatów na
odpowiednie sesje tematyczne Konferencji.

Wszelkie
informacje
odnośnie
opłat
konferencyjnych jak również aktualne
informacje o konferencji będą zamieszczane
na stronie internetowej SNPL – www.snpl.lt w
dziale „Aktualności“ w rubryce „Konferencja
SNPL – 2018“.
W imieniu organizatorów:
Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski

WIEŚCI Z ZA OCEANU
 3-5.11.2017 - Doroczne spotkanie Rady
Polskich Inżynierów Ameryki Północnej
miało miejsce na Auburn University, w
Auburn w Alabamie.

Fot. RPIAP

Zarząd RPIAP (od lewej) : inż. Marek Zywno,
Prof. Andrzej Nowak (Prezes), Prof. Piotr
Moncarz, Prof. Marianna Polak, Dr Jan
Płachta, inż. Mirosław Niedzinski, inż.
Krzysztof
Kluczewski,
Prof.
Radosław
Michałowski, Dr Janusz Romanski

Spotkanie połączone było z Sympozjum
zatytułowanym : „Współpraca PolskoPółnocnoamerykańska
w
dziedzinach
technicznych - Polish/North American
Collaborative Opportunities in Engineering”.
W sympozjuim wzięli licznie udział
przedstawiciele z wyższych uczelni ze Stanów
Zjednoczonych, Polski i Niemiec oraz
reprezentanci polonijnych stowarzyszeń
inżynierskich z USA i Kanady. W trzech
sesjach : Sesja 1 – Oczekiwania i możliwości,
nasze osiągnięcia partnerskie, Sesja 2 Kształcenie inżynierów – Polska, USA i
Kanada i Sesja 3 - Nowe inicjatywy –
propozycje współpracy omawiano m.in. takie
tematy jak: Kierunki Rozwoju Szkolnictwa
Wyższego w Polsce na podstawie Ustawy 2.0,
Kształcenie inżynierów w AGH, Droga do
PhD oraz PE....
Uczestnicy sympozjum mieli także okazję
zwiedzić campus Uniwersytetu Auburn i
odbyć wycieczkę do Atlanty aby zobaczyć
tereny olimpijskie oraz siedziby CNN i CocaColi.
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