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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Wakacje, wakacje i ... po
wakacjach.
Okres letni jest zwyczajowo okresem odpoczynku i
regeneracji sił na cały następny rok pracy i
działalności. Jest to też okres sprzyjający
pewnej refleksji na łonie natury i
zastanowienia się dokąd zmierza nauka,
technika, inżynieria. Jak wpłyną one na
nasze
życie?
Jakie
przyniosą
one
człowiekowi korzyści a jakie zagrożenia?
Weźmy dla przykładu choćby taką dziedzinę
jak drukarki 3D. W momencie ich pojawienia
się kilka lat temu, sądziliśmy, że dzięki nim
będzie można wytwarzać stosunkowo
proste, jednorodne elementy mechaniczne,
zastępując
tym
samym
proces
pracochlonnej obróbki skrawaniem i strat
materiałowych. A tu niedawno mogliśmy
zobaczyć w TV wyprodukowane tą metodą
doskonałe skrzypce czy też protezę ręki.
Lekarze pracują nad drukowaniem 3D
pewnych
prostszych
organów
ciała
ludzkiego. Podobno serce ma nie być trudne
do wyprodukowania, a największe trudności
mają sprawić wątroba i oczywiście mózg. W
chwili obecnej, nie ma praktycznie żadnej
dziedziny naszego życia codziennego, w
której postęp nie byłby wręcz kolosalny.
Wszechobecna telekomunikacja i urządzenia
„komunikujące” (dzisiejszy smartphone
służy często mniej do rozmowy jak do
pilotowania
na
odległość
wieloma
urządzeniami), „inteligentna” domotyka,
sztuczna
inteligencja,
samosterowalny
samochód, ....
Często jednak rzeczywistość wyprzedza
nawet najśmielsze wizje przyszłości.
Powracając do naszej Federacji należy
odnotować,
że
od
poprzedniego,
czerwcowego wydania „Flash Info” miało
miejsce kilka interesujących wydarzeń w
naszym środowisku naukowo-inżynierskim.
Będzie o nich mowa w niniejszym Flash’u.
Natomiast, jednym z najważniejszych
wydarzeń dla Federacji w nadchodzących
miesiącach, będzie Walne Zebranie, które
odbędzie się w dniach 17-18 października
2015 w POSKu, w Londynie. Będzie zatem
okazja aby się wspólnie zastanowić nad
minioną
działalnością
oraz
jak
ją
zdynamizować i uskutecznić w przyszłości.
Nie zapominamy również, że w tym
roku przypada też 180 rocznica założenia
przez Generała Józefa Bema, w Paryżu w
1835 r., Towarzystwa Politechnicznego
Polskiego. Będziemy się starali godnie uczcić
tą rocznicę.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Janusz Ptak
Sekretarz Generalny

 17-18 październik 2015 – w Polskim
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w
Londynie odbędzie się Walne Zebranie
Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych.
W trakcie dwu-dniowych obrad zostaną
omówione
dokonania
stowarzyszeń
członkowskich a także zostaną nakreślone
kierunki działania na rok 2015-16, m.in.
omówione
zostaną
również
działania
przygotowawcze do III Światowego Zjazdu
Inżynierów Polskich oraz XXV Kongresu
Techników Polskich, które odbędą się w czerwcu
2016 r. we Wrocławiu.

Listem Prezesa FSNT NOT Pani Ewy
Mańkiewicz-Cudny
z
dnia
17.08.2015
skierowanym na ręce Sekretarza generalnego
J.Ptaka, EFPSNT została zaproszona do
współorganizacji III Światowego Zjazdu
Inżynierów Polskich oraz XXV Kongresu
Techników Polskich wraz z FSNT NOT,
Politechniką Wrocławską oraz Radą Polskich
Inżynierów Ameryki Północnej i do koordynacji
działań stowarzyszeń europejskich. Koledze
Andrzejowi Tombińskiemu, Wiceprezesowi
Stowarzysze-nia VPI w Austrii została
powierzona funkcja reprezentowania EFPSNT w
stosunku do pozostałych organizatorów i
zapewnienia kontaktów w ramach Komitetu
Sterującego i Programowego, podobnie jak
miało to miejsce przy organizacji II Zjazdu w
2013 r.
 Sekretariat Generalny Federacji opracował
dokument noszący nazwę KALENDARIUM, w
którym odnotowywane są wszystkie wydarzenia
(konferencje, imprezy, koncerty, spotkania, itd)
organizowane
przez
stowarzyszenia
członkowskie bądź też te, w których
stowarzyszenia lub ich członkowie biorą udział.
Aktualizacja KALENDARIUM, zapewniona przez
Sekretariat, jest dokonywana w zależności od
napływu informacji. KALENDARIUM jest
ogólnodostępne na stronie internetowej EFPSNT
w zakładce „Wydarzenia”, ale dla lepszej
widoczności
internautów
konsultujących
witrynę EFPSNT, na stronie głównej zostanie
umieszczony oddzielny baner zatytułowany
„Kalendarium
EFPSNT”.
Dzięki
niemu,
członkowie jak i inne osoby zainteresowane
mogą się dowiedzieć nie tylko o wydarzeniach
we własnym kraju ale także w pozostałych
krajach członkowskich Federacji.

KONFERENCJE

12-13 czerwiec 2015 –
Międzynarodowa
Konferencja
Naukowa pt. „PRZYWÓDZTWO
POLONIJNE – JEGO ROLA I
WPŁYW
NA
ZACHOWANIE
TOŻSAMOŚCI
NARODOWEJ
POLSKIEJ
EMIGRACJI”
w
Warszawie, zorganizowana przez Światową
Radę Badań nad Polonią, Instytut Nauk
Historycznych, Katedrę Nauk Pomocniczych
Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana

Wyszyńskiego i Kongres Polonii Amerykańskiej
pod Honorowym Patronatem J.M. Rektora
UKSW, Ks. Prof. Stanisława Dziekońskiego.
W trakcie konferencji omawiano takie
zagadnienia jak:
Przywództwo polonijne – jego rola i wpływ na
zachowanie tożsamości narodowej polskiej
emigracji, Strategiczne cele Polonii, Rola
organizacji polonijnych w kształtowaniu i
utrwalaniu
relacji
integralności
międzypokoleniowej Polonii, Ustawa o podwójny
obywatelstwie, Reprezentacja Polonii w Polskim
Parlamencie, Znaczenie Kościoła katolickiego w
kreowaniu przywództwa polonijnego jak również
inne
wybrane
problemy
przywództwa
polonijnego w krajach pozaeuropejskich.
W ramach konferencji, dr inż. M.Obrębska,
członek SITPF, wygłosiła referat na temat
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich
we Francji i jego blisko 100 letniej historii.
Fot. M.Obrębska

Od lewej : Dr mgr inz Monika Obrębska – członek SITPF,
Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński –
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prof. UMK dr
hab. Jacek Knopek - moderator 2-go dnia, Mgr Walter
Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad
Polonią

 26 czerwiec 2015 – konferencja Alain
Guyot z ENSIMAG z Grenoble : „Histoire de la
mécanisation de l’écriture et du calcul
jusqu’au
premier
ordinateur”
współorganizowana z PAN w Paryżu.
Prelegent w swoim odczycie przedstawil
etapami rozwój techniki, począwszy od
wynalezienia cyfr i liter aż do pierwszego
komputera.
Opowiedział o
mechanizacji
piśmiennictwa
a
następnie
mechanizacji
obliczeń
Fot. M.Obrębska

poprzez
przypomnienie kilku
wybitnych postaci w tej dziedzinie oraz kilku
emblematycznych maszyn i urządzeń
piszących i liczących.
Alain Guyot

 30 październik 2015 – konferencja w języku
francuskim pani Françoise Engrand : „Le
coaching pour plus d’efficacité dans le
business" współorganizowana z PAN w Paryżu.
 Workshop francusko-polski pt. „Ecologie et
sciences d’environnement” zorganizowany
wspólnie przez SITPF, PAN w Paryżu i Institut
des Recherches pour le Développement (IRD).
Uczestniczyć w nim będzie ok. 20 specjalistów z
Francji, Polski, Rumunii, Egiptu i Tunezji. Sesja
przedpołudniowa w czasie której zostaną
wygłoszone referaty jest otwarta dla wszystkich
chętnych – wstęp wolny. Po obiedzie jest
przewidziana
wizyta
specjalistów
w
laboratoriach IRD w Bondy pod Paryżem.
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 27-30 czerwiec 2015 - w Wilnie miały
miejsce
XIX
Międzynarodowa
Konferencja
„Nauka
a
jakość
życia”,
zorganizowana
przez
Universitas Studiorum Polona Vilnensis, wraz z
Sympozjum
Stowarzyszenia
Naukowców
Polaków Litwy “Wileńszczyzna wczoraj, dziś,
jutro”. To wydarzenie naukowe, które
zgromadziło uczestników z Litwy, Polski i
Zjednoczonego Królestwa, a nawet jednego
rodem z Ghany, tradycyjnie rozpoczęło się Mszą
św. w Kaplicy Ostrobramskiej, po czym
uczestnicy wygłosili i wysłuchali ponad
sześćdziesiąt referatów.
Jak i w poprzednich
latach,
Konferencja
skupiała uwagę na
ogólnych
relacjach
między
filozofią,
religią, nauką i sztuką,
a
Sympozjum
rozważało
o

Fot. R.Brazis

Obrady
Konferencji
i
Sympozjum w auli hotelu
„Domus Maria” (dawnego
refektarza
klasztoru
Karmelitów Bosych) k.
Ostrej Bramy w Wilnie.

problemach
wybranego
regionu
Wileńszczyzny.
W ogłoszonych sześciu sekcjach tematycznych :
♦ 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) dominowały tematy humanistyczne i
społeczne.
Fot. R.Brazis

niepodległości Litwy, wielkie zainteresowanie
wzbudził wykład Adama Chajewskiego, który na
podstawie analizy dokumentów dowiódł
solidarności rdzennej ludności polskiej na
Wileńszczyźnie z dążeniem niepodległościowym
Republiki Litewskiej.
Autor niniejszej notatki w swoim wykładzie
zaznaczył, że to również 25. rocznica pierwszej
konferencji
„Nauka
a
jakość
życia”,
znamionującej odrodzenie polskiej inteligencji
naukowej na Litwie. Konferencja ta od początku
stała się wielokierunkowa, gdyż naukowcy
polskiego pochodzenia na Litwie (a było ich
podówczas zaledwie kilkanaście) pracowali w
odrębnych dziedzinach i tylko pamięć o języku
polskim była magnesem ich przyciągania
wzajemnego. Idea konferencji wielokierunkowej
zyskała wielu sympatyków. Wśród tych, którzy
od wielu już lat czynnie w niej uczestniczą, jest
ksiądz prof. dr hab. Jan Śledzianowski - badacz
stanu materialnego i duchowego rodzin
polskich, stosujący metody statystyki, dr med.
Daniel Sabat - historyk medycyny, wspomniana
już prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska fizyk teoretyk, prof. dr hab. Bożena Zawadzka,
która prowadzi badania stanu zdrowia oraz
uzależnień dzieci i młodzieży, architekci dr
Renata Przewłocka-Sionek i dr hab. Krzysztof
Woźniak, prawnicy dr Monika Bartnik i dr
Wojciech Lis, dr Paul Kwaku Siayor - właśnie to
on rodem z Ghany - badacz ekologii w obszarze
Gór Świętokrzyskich i inni. Okazało się, że
wspólny język stał się kluczem do
wzbogacającego wzajemnego dzielenia się
tajnikami nauki i sztuki. Wszak wielcy twórcy, jak
Leonardo da Vinci, a na naszym wileńskim polu choćby bracia Jan i Jędrzej Śniadeccy, jak twórca
z ery komputerowej Steve Jobs, wykazywali
zainteresowania w technologii, sztuce, a nawet
w mistyce, i dzięki temu pozostawili po sobie
bogate dziedzictwo.
30 czerwca tradycyjnie odbyła się wycieczka
konferencyjna tropami kultury Wileńszczyzny.

Mediatorzy pierwszej
sesji Prof. dr hab.
Bożena Zawadzka i
Prof. dr hab. Bogdan
Szlachta.
27 VI 2015

zbrojnej - 26 IX 1908 - na drodze do
niepodległości) - Rossa (miejsce spoczynku
Matki i Serca Syna), na 80-lecie śmierci
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Surowy dowódca wojskowy darzył czcią naukę, a
zaufaniem - naukowców. Nie przypadkowo za
jego czasów na prezydentów Rzeczypospolitej
Polskiej byli wybierani najznakomitsi wśród
uczonych - profesor inż. hydro- i elektrotechniki
Gabriel Narutowicz, profesor chemii i
technologii chemicznej Ignacy Mościcki. Z osobą
i wolą Marszałka wiąże się odrodzenie
uniwersytetów w Warszawie i Wilnie.
Gdy w sierpniu 1920 roku pod naporem Armii
Czerwonej ważyły się losy Polski i Europy,
Marszałek odniósł zwycięstwo w ogromnym
stopniu dzięki radiofizykom i matematykom
(prekursorom dzisiejszych informatyków), którzy
zorganizowali nasłuch i złamali kody szyfrów
nieprzyjaciela, dostarczając dowódcy klucza do
Cudu nad Wisłą. A to wszak w tym roku jeszcze
jedna - 95. chlubna rocznica.

Fot. R.Brazis
Dwór w Bezdanach, którego historia liczy 500 lat. Wiąże
się z imieniem króla Zygmunta I Starego, który w 1516
roku nadał majątek Bezdany przełożonemu mennicy
Ulrykowi Hozjuszowi, a także z imieniem króla Stanisława
II Augusta, który w 1774 roku przekazał ten majątek
pisarzowi litewskiemu Mikołajowi Łopacińskiemu.
Zrujnowany za czasów sowieckich, pałacyk został
odbudowany po odzyskaniu przez Litwę niepodległości.
Stanowi własność prywatną

Fot. W.Lis

Fot. W.Lis

Tym nie mniej, na rok 2015 - ogłoszony jako
Międzynarodowy Rok Światła i Technologii
Świetlnych (zgodnie z uchwałą UNESCO) - w
Sekcji 4 wykład o osiągnięciach Litwy w zakresie
budowy laserów i rozwoju technologii
laserowych wygłosił doktor nauk fizycznych Jan
Kolenda
(wychowanek
Uniwersytetu
Wileńskiego, inżynier ZSA EKSPLA, członek SNPL
i Stowarzyszenia Techników i Inżynierów
Polskich na Litwie). Konsolidacja nauki i
inżynierii w tym kierunku zaowocowała
uznaniem i sukcesem Litwy jako producenta
laserów i optoelektroniki na rynku światowym.
W Sekcji 5 z wielką uwagą został przyjęty wykład
z filozoficznych podstaw polityki i stanowienia
prawa, który wygłosił profesor Bogdan Szlachta
(Uniwersytet Jagielloński). Zjednał sympatię i
wykład
profesora
Jana
Deręgowskiego
(University of Aberdeen) o psychologii odbioru i
odtwarzania obrazu przez twórców z epoki
paleolitu - to wgląd istotny również dla
współczesnych twórców sztucznej inteligencji,
programów rozpoznawania obrazów. Ks. dr hab.
Stefan Radziszewski zafascynował wykładem o
teologicznej terapii uśmiechem, która łączy w
człowieku ogniwa emocjonalne, racjonalne i
transcendentne.
Tradycyjnie już Konferencja i Sympozjum rzucają
hasło akcentowania ważnych rocznic. Na
pytanie „Gdzie jesteśmy 70 lat po 2. wojnie
światowej?” odpowiedź zgłosiła profesor Janina
Marciak-Kozłowska, podając obraz Warszawy z
1945, rozstrzelanej, obrabowanej z zasobów
naukowo-technicznych i zburzonej przez Niemcy
hitlerowskie. W związku z 25-leciem odrodzenia

Grupa wycieczkowiczów Konferencji i Sympozjum koło
dębu a Zułowie, gdzie się urodził Józef Piłsudski.

Tym razem wybór uczestników padł na dotąd
niezbadaną trasę: Ostra Brama (miejsce
natchnienia) - Zułów (miejsce urodzenia) –

Fot. R.Brazis
Grupa wycieczkowiczów Konferencji i Sympozjum we wsi
Powiewiórka przed Kościołem - miejscem chrztu Józefa
Piłsudskiego.

Powiewiórka
(miejsce chrztu) Bezdany (miejsce
pierwszej
akcji

Fot. R.Brazis

Szkoła w miasteczku Bezdany
- jedna ze stu szkół na
Wileńszczyźnie zbudowanych
pod
opieką
Janiny
Prystorowej
małżonki
premiera RP Aleksandra B.
Prystora,
bliskiego
współpracownika
Józefa
Piłsudskiego.
Szkoła
w
Bezdanach
powstała
z
inicjatywy
właściciela
pobliskiego
majątku
Orwidowa, później premiera
II RP Mariana ZyndramaKościałkowskiego
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Mauzoleum Matki i Serca Syna na przedpolu cmentarza
Rossa w Wilnie. Na cmentarzu są pochowani pochowani:
Adam, brat Marszałka, jego siostra Ludwika, jego pierwsza
małżonka Marja z Koplewskich, profesor psychiatrii Rafał
Radziwiłłowicz, który pomógł Józefowi Piłsudskiemu w
1900 roku wydostać się z więzienia rosyjskiego

Z ogólnej liczny 64 referatów, członkowie SNPL
zaprezentowali siedem - wspomniani już Jan
Kolenda i Romuald Brazis, ponadto Henryka
Ilgiewicz, Walentyna Krupowies, Renata
Runiewicz-Jasińska, Eugenijus G. Vasilevskis i
Danuta Kamilewicz-Rucińska, a współgospodarz
Konferencji & Sympozjum prezes SNPL prof.
Henryk Malewski przewodniczył sesji ekonomii,
polityki, bezpieczeństwa i prawa.
Streszczenia wszystkich referatów zostały
ogłoszone drukiem w „Studium Vilnense A vol.
13 precursor”, a pełne referaty po recenzowaniu
będą wydane drukiem w serii Studium Vilnense
A (vol 13), ISSN 1648-7907 lub w Roczniku SNPL,
ISSN 1822-3915.
24-27 czerwca 2016 roku odbędzie się XX
Międzynarodową Konferencja „Nauka a jakość
życia”,
znów
razem
z
Sympozjum
„Wileńszczyzna
wczoraj,
dziś,
jutro”.
Organizatorzy - Universitas Studiorum Polona
Vilnensis i Stowarzyszenie Naukowców Polaków
Litwy - zapraszają do zgłaszania zapowiedzi
udziału w tym jubileuszowym wydarzeniu
naukowym.
Prof. dr hab. Romuald Brazis
Universitas Studiorum Polona Vilnensis

 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
 Czwartek 4YOU – The beach - engineering
of unconditional architecture
Speakers: Dawid Powezka (MSc in Structural
Engineering, MIstructE, CEng), Omar Diallo (MSc
in Structural Engineering, MIstructE, CEng,
EurIng, SIA) and Ben Whitehead (MEng,
MIstructE, CEng)
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

INNE WYDARZENIA
 5 lipiec 2015 – SITPF wzięło
udział w polonijnym „Garden
Party” w ogrodach ambasady RP
Paryżu.
Impreza
została
zorganizowana przez Polish City
Club Paryż we współpracy z
Ambasadą.
Uczestniczyło
około
30-tu
stowarzyszeń polonijnych i 150 osób, w tym 8
członków SITPF. SITPF przygotowało stoisko z
informacjami promocyjnymi jak "Flash" i afisz o
"Konkursie
2015
na
najlepszą
pracę
dyplomową". Około 30 osób zwróciło się o
szersze informacje dotyczące działalności SITPF,
w tym kilku inżynierów, z których jeden stał się
naszym
członkiem.
Prezes
L.Sobkowiak
zaprezentowal
historię
i
działalność
SITPF. Smaczny bufet i ładna pogoda dodały
atrakcji temu nowemu forum wymiany
informacji
i
doświadczeń
między
stowarzyszeniami polonijnymi..
 19 sierpień 2015
–wycieczka kulturalno-oświatowa SNPL z
cyklu
„Poznaj
Wileńszczyznę”. W
tym roku celem
wycieczki była dawna
stolica Litwy – Kiernów (Kernavė). Stanowiska
archeologiczne w Kiernowie są wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Wycieczkę poprowadził dr Józef Szostakowski.
Zadaniami Stowarzyszenia Naukowców Polaków
Litwy są nie tylko działania stricte naukowe i
dydaktyczne, ale też działalność kulturalnooświatowa oraz poznawanie i promowanie
Wileńszczyzny. Zarząd SNPL zdecydował, że
każdego roku będziemy organizowali wycieczki
lub
majówki.
W
ubiegłym
roku
zorganizowaliśmy wypad do Borejkowszczyzny
pod Wilnem, gdzie mieści się muzeum
Władysława
Syrokomli
(właśc.
Ludwik
Władysław Franciszek Kondratowicz) polskiego
poety i tłumacza epoki romantyzmu, zwanego
nierzadko lirnikiem wioskowym. Naszym
Cicerone był dr Józef Szostakowski, poeta
wileński, autor przewodników turystycznych po
Wileńszczyźnie i miłośnik Syrokomli. W roku
obecnym postanowiliśmy lepiej poznać piękne
miejscowości obok Wilna, w tym i dawną stolicę
Litwy – Kiernów (Kernavė). Przewodnikiem tej
wycieczki był członek naszego Stowarzyszenia
pan dr Józef Szostakowski. Chociaż pierwsze
wycieczki członków SNPL po Wileńszczyźnie nie
są zbyt liczne, ale mamy nadzieję, że w
przyszłości będziemy mieli na nich coraz więcej
uczestników, a nawet przedstawicieli EFPSNT z
innych krajów.
Sierpniowe rozkosze podróżowania
19 sierpnia br. członkowie Stowarzyszenia
Naukowców
Polaków
Litwy
udali
się
samochodami na wycieczkę. Jej szlak był bardzo

ciekawy.
Już
przy
wyjeździe z
Wilna
turyści
zatrzymali
się
w
dzielnicy
Zameczek
Fot. SNPL
(Pilaitė),
gdzie w XIX stuleciu mieszkała pisarka Anna
Mostowska i nawet napisała „powieść grozy”
zatytułowaną „Strach w Zameczku”. W dalszej
drodze zawitaliśmy do Izby Palm w
Ciechanowiszkach. Potem oglądaliśmy kościół w
Suderwi i świątynię w Duksztach. W Duksztach
spacerowaliśmy po Dąbrowie, m. in.
podążaliśmy ścieżką mitologiczną, przy której
ustawiono kilkadziesiąt rzeźb bogów i bogiń z
mitologii litewskiej i bałtyckiej. Ostatecznym
celem podróży stała się pierwsza stolica Litwy –
Kiernów.
Stanowiska
archeologiczne
w
Kiernowie są wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa
Kulturowego
UNESCO.
Obiad
w
gospodzie nad
brzegiem Wilii
dodał nowych
sił,
aby
kontynuować
Fot. SNPL
podróż.
Wyprawę zakończyło zwiedzanie Mejszagoły.
Oglądaliśmy kościół, dom-muzeum patriarchy
kapłanów Wileńszczyzny księdza prałata Józefa
Obrębskiego, jego pomnik obok stojący.
Wypoczęci uczestnicy wyprawy wieczorem
wrócili do Wilna.
Opracował: dr Józef Szostakowski (SNPL)
 27 sierpień 2015 - „Wieczór Prezesów” spotkanie obecnego oraz byłych prezesów SNPL
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, celem
omówienia
podstawowych
kierunków
i
perspektyw działalności Stowarzyszenia oraz
aktywizacja współpracy z Filią UwB, USPV oraz z
innymi organizacjami pozarządowymi zarówno
na Litwie, tak też poza jej granicami.
Ważnymi
czynnikami
charakteryzującymi
działalność każdej organizacji pozarządowej są
jej ciągłość, aktywność oraz wielostronna
wymiana informacji. 29 sierpnia ubiegłego roku
z inicjatywy niżej podpisanego odbyło się
pierwsze spotkanie obecnego oraz byłych
prezesów Stowarzyszenia Naukowców Polaków
Litwy, pod tytułem „Wieczór Prezesów”. Po
rocznej przerwie, w dn. 27 sierpnia 2015 roku, w
Domu Kultury Polskiej odbyło się drugie
spotkanie, mające na celu omówienie
podstawowych kierunków i perspektyw
działalności Stowarzyszenia oraz aktywizacja
współpracy z Filią UwB, USPV oraz z innymi
organizacjami pozarządowymi zarówno na
Litwie, tak też poza jej granicami. W spotkaniu
uczestniczyło trzech byłych prezesów: prof.
Romuald Brazis (Prezydent wyższej instytucji
użyteczności publicznej Universitas Studiorum
Polona Vilnensis), prof. Jarosław Wołkonowski
(Dziekan
Wydziału
EkonomicznoInformatycznego UwB w Wilnie), prof. Bogusław
Grużewski (Dyrektor Instytutu Pracy i Badań
Społecznych), a także obecny prezes
Stowarzyszenia prof. Henryk Malewski.
Dwugodzinne spotkanie, które miało charakter
swobodnej dyskusji, potwierdziło potrzebę
takiej współpracy. Na początku spotkania
zebrani złożyli serdeczne gratulacje Dziekanowi
Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w
Wilnie z okazji otwarcia nowego kierunku
studiów - „Europeistyka”. Prof. Jarosław
Wołkonowski poinformował o problemach, jakie
towarzyszyły staraniom otwarcia nowego
kierunku studiów na Filii UwB w Wilnie, który
musiał być zaakceptowany zarówno przez
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litewskich, jak też polskich decydentów.
Otwarcie tego kierunku, pomimo tradycyjnych
celów i zadań, jakie pełnią uczelnie, ma służyć
umacnianiu europejskich wartości wśród
młodzieży z Wileńszczyzny, a także jej integracji
w strukturach społeczeństwa i państwa
litewskiego oraz w Unii Europejskiej. Teraz, gdy
spełnione
zostały
wszystkie
formalne
wymagania dotyczące nowego kierunku
studiów, najważniejszą sprawą merytoryczną
jest przyjęcie zmotywowanych studentów. Prof.
J. Wołkonowski poinformował też zebranych o
problemach „lokalowych” Filii UwB w Wilnie –
wynajmowane dotyczas pomieszczenia są zbyt
ciasne i nie pozwalają na normalne
funkcjonowanie uczelni, a tym bardziej na
poszerzanie
oferty
edukacyjnej.
Zakup
odpowiedniego budynku jest w gestii UwB,
który musi otrzymać odpowiednie pozwolenie i
finanse od Rządu RP.
Prezes SNPL prof. H. Malewski poinformował
zebranych o działalności Zarządu w drugim roku
kadencji oraz realizowaniu planu rocznego.
Jedną z najbardziej aktualnych była i nadal
pozostaje sprawa wydawania Rocznika SNPL
oraz zwiększenia jego „atrakcyjności” poprzez
wciągnięcie go do baz danych oraz na listę
czasopism punktowanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Osobą
odpowiedzialną za ten kierunek pracy w
zarządzie jest dr Mirosław Szejbak, który
nawiązał odpowiednie kontakty i poczynił szereg
kroków w tym kierunku.
Prof. Romuald Brazis oznajmił, że 4 lipca 2015 r.
weszło w życie nowe rozporządzenie MNiSW RP,
ustalające termin 15 lipca b.r. na złożenia ankiet
aplikacyjnych do oceny czasopism naukowych.
Ankietę Studium Vilnense A - czasopisma
naukowego USPV - udało się wprowadzić do
Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN - portal
MNiSW RP) w wyznaczonym terminie. MNiSW
przyzna czasopismu dodatkowe punkty, jeżeli
wszystkie artykuły opublikowane w latach 20112014 zostaną wprowadzone do PBN przed
upływem 13 października b.r. Wykonanie tej
pracy jest dużym wyzwaniem dla wydawnictwa
USPV. Prof. B. Grużewski zaproponował, aby w
większym stopniu wykorzystywać w tej
dziedzinie współpracę ze studentami Filii UwB.
Następnym tematem dyskusji były konferencje
naukowe. Pod egidą SNPL 27 listopada br.
odbędzie się międzynarodowa konferencja
naukowa o prawach językowych mniejszości
narodowych.
Osobą
odpowiedzialną
za
organizację tej imprezy naukowej jest dr
Elżbieta Kuzborska. Udział w konferencji wezmą
wybitni naukowcy z wielu krajów europejskich.
Prof. Bogusław Grużewski wspomniał o swoim
udziale, jako przedstawiciela SNPL, w
planowanych warsztatach naukowych we
Wrocławiu, które są powiązane z otwarciem
nowej placówki - Ośrodka Badań Regionalnych i
Obszarów
Pogranicza
na
Uniwersytecie
Wrocławskim.
Zarząd
SNPL
postanowił
zorganizować w maju 2016 r. międzynarodową
konferencję naukową „Mniejszości narodowe –
szansą,
wyzwaniem
czy
zagrożeniem
bezpieczeństwa narodowego?”. Prof. R. Brazis
zapowiedział zorganizowanie przez USPV w dn.
25-28 czerwca 2016 r. w Wilnie jubileuszowej XX
międzynarodowej konferencji „Nauka a jakość
życia”. Sprawdzoną praktyką jest organizowanie
jej wspólnie z sympozjum SNPL „Wileńszczyzna
wczoraj, dziś, jutro”.
Prof. H. Malewski poinformował zebranych
również o ogłoszonych przez SNPL konkursach,
współpracy międzynarodowej oraz projektach
naukowo-badawczych, w których uczestniczy ta
instytucja. Interesująca może być współpraca z
Towarzystwem Naukowym Płockim, które jest
organizacją pozarządową o podobnym profilu,
jak i SNPL. Nadal istnieje duży potencjał w
rozwijaniu współpracy z Europejską Federacją
Polonijnych
Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych, która planuje rozszerzyć zakres

swojej działalności, w tym również poprzez
większe zaangażowanie w dziedzinę nauki.
W czasie spotkania zostały poruszone również
inne tematy dotyczące sensu stricto działalności
naukowej i dydaktycznej, ale także sprawy
związane z rolą
Stowarzyszenia w życiu
społeczności polskiej na Litwie. Jedną z takich
spraw była propozycja Zarządu SNPL o
podpisaniu umowy o współpracy z Filią UwB w
Wilnie. Dziekan Filii UwB w Wilnie prof. J.
Wołkonowski pozytywnie ustosunkował się do
tej inicjatywy. Uczestnicy spotkania nie tylko
podkreślili celowość organizowania takich
spotkań, ale też ich znaczenie praktyczne w
konsolidowaniu
społeczności
naukowej
Wileńszczyzny.
Opracował: Henryk Malewski (SNPL)
 9 czerwca 2015 Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej
Bronisław
Komorowski
wręczył
akty
nominacyjne
nauczycielom akademickim oraz pracownikom
nauki i sztuki. Nominację otrzymał Leonas
Ustinovicius,
profesor nauk
technicznych z
Wydziału
Zarządzania
Politechniki
Białostockiej i
Wileńskiego
Technicznego
Uniwersytetu
Fot. Kancelaria Prezydencka
im. Giedymina
Prof.
Leonas
Ustinovicius
studia
wyższe
ukończył w
1982 r. na
Fot. Kancelaria Prezydencka
Wydziale
Budownictwa
Wileńskiego
Uniwersytetu
Inżynieryjno-Budowlanego,
specjalność:
budownictwo przemysłowe i komunalne.
Stopień doktora nadała mu w 1989 r. Rada
Naukowa Dniepropietrowskiego Uniwersytetu
Inżynieryjno-Budowlanego
na
podstawie
rozprawy
doktorskiej
„Wielokryterialne
usprawnianie decyzji technologicznych w
montażu
parterowych
budynków
przemysłowych”,
a
stopień
doktora
habilitowanego w roku 2003 Rada Naukowa
Wileńskiego Technicznego Uniwersytetu im.
Giedymina na podstawie rozprawy habilitacyjnej
„System wspomagania rozwiązań w ocenie
efektywności inwestycji budowlanych”.
Prof. Leonas Ustinovicius odbywał również
studia specjalistyczne za granicą w 1991 roku w
ramach programu Training in Germany, Leipzig
Higher Technical School oraz w latach 19921993 w ramach programu Training in Danmark
Horsens Higher Technical School.
Dorobek naukowy profesora składa się z 173
publikacji, w tym 11 indywidualnych oraz 162
współautorskich. W zakresie współpracy z
przemysłem
Prof.
Leonas
Ustinovicius
koncentrował się ̨ na zadaniach z dziedziny
technologii budownictwa oraz zarządzania
projektami budowlanymi.
Info. S.Olszewski (STIPL)
Zdjęcia z uroczystości – dzięki uprzejmości
Kancelarii Prezydenta RP
 24-29 lipiec 2015 - 6-ty Międzynarodowy
splyw kajakowy w Polsce, zorganizowany przez
Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierow
Budowlanych w Warszawie (MOIIB) oraz oddział
terenowy w Ostrołęce z udziałem spływie
drużyn ze STIP na Litwie. Od 8-miu lat STIPL
sciśle współpracuje w tematach inżynieryjnych z
MOIIB oraz z NOT OSTROŁĘKA i dyrektorem
Kazimierzem Łoniewskim.

W tym roku spływ kajakowy odbył się w Parku
Narodowym na rzece Krutynia. Uczestnicy
spływu zostali zakwaterowani w bajecznych
domkach nad rzeką. Ze STIP na Litwie w spływie
uczestniczyli: prof. dr hab. Leon Ustinowicz z
małżonką Teresą, mgr.inż Stanisław Sankowski
oraz mgr inż. Henryk Falkowski.
Ogołem
w
spływie
uczestniczyło
48
osób.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali
firmowe
Fot. STIPL
czapeczki
i
koszulki.
Uczestnicy spływu
Pierwszego wieczoru był zorganizowany nocny
spływ po rzece łodziami z płonącymi się zniczami
i pieczeniem kiełbasek. Na drugi dzień o godz
10-tej startowalismy w spływie. Przepłyneliśmy
13 km do miejscowości UCHTA. Podziwialiśmy
piękne krajobrazy Parku Narodowego. Rzeka
zapełniona kajakarzami oraz kaczkami, gęsiami,
łabędziami białymi i czarnymi.
Jednocześnie w ciągu 3-ch dni odbyły się
szkolenia
inżynieryjne
w
następujących
tematach:
 24-go lipca - "Dla czego BIM" - warsztaty
poprowadził prof. Leon Ustinowicz
 25-go lipca - ''Bezpieczna praca na
wysokości'' - warsztaty prowadzil mgr inż.
Janusz Bednarczyk
 26-go lipca - "Układ komunikacyjny w
aglomeracji Warszawskiej"
- warsztaty
poprowadzil mgr.inż Roman Lulis.

Fot. STIPL

Wszyscy
uszestnicy
otrzymali
imienne
zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach
doskonalenia zawodowego.
Uczestnik splywu członek zarządu STIPL
H.Falkowski
 12 lipiec 2015 – Polish Design Fair (Targi
Rzeczy Ładnych) Summer 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
 7 wrzesień 2015 - z okazji zakończenia
75lecia STP została odprawiona uroczysta Msza
Św w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli,
koncelebrowana przez trzech księży miejscowej
Polskiej Misji Katolickiej, w czasie której

odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą
przez JE ks.abp. Wojciecha Polaka, Prymasa
Polski wspólnie z ks.prałatem Stefanem
Wyleżkiem, rektorem Polskiej Misji Katolickiej w
Anglii i Walii.
Tablica została ufundowana przez zarząd
Funduszu Samopomocy i zarząd Stowarzyszenia.
Tablica jest umieszczona w Polskim Panteonie
Emigracji kościoła garnizonowego. Odsłonięcia
dokonali byli i aktualny prezes STP,
równocześnie trzymając się za rece).

Fot. R.Szydlo

Odsłonięcie tablicy kończy rok jubileuszowy STP,
który zbiega się z 75 rocznicą powietrznej
Bitwy o Wielką Brytanię, której jubileusz
uroczyście
obchodzono
na
Wyspach.
Zwycięstwo uchroniło przed inwazją niemiecką,
co w konsekwencji doprowadziło do zwycięstwa
aliantów w II WŚ. W walkach powietrznych
wzięli również udział polscy piloci, którym
samoloty naprawiali polscy technicy lotnictwa.
Wielu było członkami STP (dywizjony 302 i 303;
ten ostatni został uznany za najskuteczniejszy w
ramach brytyjskiego RAF). Wspomnieć wypada,
że w maju br z inicjatywy Stowarzyszenia
odsłonięto również tablicę pamiatkową w
Katedrze Polowej Wojska Polskiego w
Warszawie, poświęconą polskim technikom
lotnictwa na Zachodzie (Flash Info N° 6).
Oficjalna główna uroczystość rządowa odbyła się
w dniu 15 września w katedrze Westminster
Abbey, w której wziął udział prezydent RP
Andrzej Duda z małżonką i delegacją kancelarii
prezydenckiej.
Przy tej okazji w Ambasadzie RP odbyło się
spotkanie z Polonią, w której udział wziął cały
zarząd STP.
Przypominamy, że głównym hasłem obchodów
75lecia STP było: "Celebrujemy historię,
tworzymy przyszłość". Za pięć lat spotkamy się
ponownie w Londynie. Z góry zapraszamy.
Info: Ryszard Chmielowiec (STP)
 13 październik 2015 –
60. Koncert cyklu „Muzyka i
Technika”
pt.
POLSCY
KOMPOZYTORZY pod Patronatem
Honorowym Europejskiej Federacji Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Sali im.
Króla Jana III Sobieskiego Wiedeńskiej Stacji
Polskiej Akademii Nauk
Boerhaavegasse 25,
1030 Wien
godz. 19:00
W
programie
:
F.Chopin,
F.K.Brzeziński,
S.Moniuszko,
J.Wieniawski,
T.Leszetycki,
B.Grodzki,
K.Szymanowski,
I.Paderewski i inni.
Organizatorem jest
Stowarzyszenie VPI w Austrii
Info : Dipl. Ing. Bożena Prochaska
e-mail : boz.prochaska@chello.at.

Fot. R.Szydlo
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