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Szanowni Państwo,
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych obchodzi
15-lecie swojego istnienia w 2019 r. Jest to dobra okazja aby przypomnieć nie tylko
genezę jej powstania ale także kontekst polonijnego środowiska technicznego oraz
działalność Federacji na przestrzeni minionych 15 lat.
Emigracja
polska
jest
jedną
z
najliczniejszych emigracji Starego Kontynentu, a
polscy emigranci dotarli niemal do każdego
zakątka globu. Są również wśród nich naukowcy,
inżynierowie i technicy. Wielu z nich swoją
rzetelną
pracą,
swoimi
osiągnięciami
zawodowymi, swoimi patentami i swoją
przedsiębiorczością,
przynoszą
chlubę
polskiemu
narodowi
na
wszystkich
kontynentach. Odnosili o odnoszą tam sukcesy,
których nie mogli osiągnąć w Ojczyźnie.
Tak jest również i w Europie. Polscy
emigranci, „ludzie techniki” przybywali do
Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii w
różnych okresach czasu : Wielka Emigracja XIX
wieku, okres międzywojenny, żołnierze, jeńcy i
uchodźcy po II-giej wojnie światowej, emigracja
post-Solidarnościowa czy wreszcie ostatnimi
laty po otwarciu rynków pracy w Wielkiej
Brytanii i Irlandii.
Działali i działają oni w krajach
zamieszkania, tworząc nadal mniej lub bardziej
lokalne lub krajowe stowarzyszenia i
organizacje, których często głownym celem jest
wzajemna pomoc w ramach pewnej korporacji.
Tak powstawały polonijne stowarzyszenia
techniczne w wielu krajach europejskich. Być
może pewnym wyjątkiem może tu być
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich
we Francji (SITPF), które powstało na rok przed
zakończeniem I wojny światowej, nie tylko z
myślą o wzajemnej pomocy między żyjącymi we
Francji inżynierami, ale pomocy Ojczyźnie po
odzyskaniu przez nią niepodległości. Jest to
najstarsze polonijne stowarzyszenie techniczne,
które obchodziło w roku 2017 Jubileusz 100lecia.
W okresie II wojny światowej powstało w
Wielkiej Brytanii Stowarzyszenie Technikow
Polskich (STP).

W latach 80-90. powstały dalsze
stowarzyszenia: Zrzeszenie Federalne Polskich
Inżynierów i Techników w Niemczech (ZFPITN),
Stowarzyszenie
Polskich
Inżynierów
i
Techników w Austrii (VPI), Stowarzyszenie
Polskich Inżynierów i Ekonomistów w Belgii,
Stowarzyszenie Techników i Inżynierów
Polskich na Litwie (STIPL) a także
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
(SNPL). Być może istnieją także zgrupowania
polskich inżynierów w innych krajach
europejskich, o których nam jednak niewiele
wiadomo.
Na innych kontynentach, zwłaszcza w
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, należy
odnotować obecność takich stowarzyszeń
jeszcze przed wybuchem II-ej wojny światowej.
Niewątpliwie organizacja sympozjów
„Polacy Razem” zainicjowana przez Naczelną
Organizację Techniczną NOT przyczyniła się do
częstszych kontaktów, przynajmniej jezeli idzie
o stowarzyszenia europejskie. Na III Sympozjum
w Londynie, we wrześniu 2000 r. spotkali się w
szerszym gronie polonijni inżynierowie
europejscy i połnocno-amerykańscy. Zapewne to
wydarzenie przyczyniło się w jakiś sposób do
narodzenia się idei stworzenia organizmów
zrzeszających
polonijne
stowarzyszenia
techniczne w Europie i na kontynencie
amerykańskim. Być może stowarzyszenia
„dorosły” do takiej idei, być może odczuwały one
potrzebę wspólnego działania.
11. października 2003 r. polonijni
inżynierowie w Ameryce Północnej, w czasie
Zjazdu Polskich Inżynierów z USA i Kanady w
Orchard Lake, utworzyli Radę Polskich
Inżynierów Ameryki Północnej.
O tym jak ten proces integracyjny potoczył
się w Europie zapozna Państwa niniejsza
broszura.
Janusz Ptak
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EUROPEJSKA FEDERACJA POLONIJNYCH STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCH
EUROPEAN FEDERATION OF POLISH SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SOCIETIES ABROAD
FÉDÉRATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES POLONAISES A L’ETRANGER
EUROPÄISCHE FÖDERATION POLNISCHER WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHER VEREINE IM AUSLAND
LENKŲ MOKSLINIŲ-TECHNINIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJA EUROPOJE
Janusz Ptak

Sekretarz Generalny EFPSNT

GENEZA
Rok 2001 - Idea utworzenia wspólnej organizacji
technicznej na arenie europejskiej została rzucona przez
Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP),
które w grudniu 2001 r. wystąpiło do polonijnych stowarzyszeń
inżynierskich w Austrii, Belgii, Francji i Niemiec z inicjatywą
utworzenia wspólnej, polonijnej Federacji w Europie. Wysunięto
propozycję, aby podstawowym celem Federacji była koordynacja
działań i wymiana doświadczeń w zakresie szeroko pojętej
popularyzacji polskiej kultury technicznej oraz propagowanie
osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowo-technicznej.
Jako pierwsze, ideę tą podjęło Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Polskich we Francji (SITPF) i wstępne spotkanie
przedstawicieli obu stowarzyszeń odbyło się w Paryżu w marcu
2002 r.
Ze strony STP w spotkaniu uczestniczył inicjator idei
utworzenia Federacji, dr inż. Jacek Gierliński. Stronie SITPF
przewodniczył mgr inż. Janusz Ptak. Po tej pierwszej prezentacji
założeń Federacji, w kameralnej atmosferze restauracji „La Crypte”
w Paryżu, miała miejsce korespondencyjna dyskusja, do której
dołączyło Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w
Austrii, reprezentowane w pracach przygotowawczych przez śp.
architekta mgr inż. Pawła Raczewa.
Powstała w ten sposób grupa trzech Stowarzyszeń
Inicjujących, które formalnie uchwałami swoich Zarządów, wyraziły
chęć uczestniczenia w pracach zmierzających do powołania
Federacji. W wyniku dialogu pomiędzy Stowarzyszeniami
Inicjującymi doszło do uzgodnienia wstępnego projektu Statutu
Federacji, spełniającego w ogólnym zarysie merytoryczne
wymagania Stowarzyszeń.
Istotnym wydarzeniem na drodze powołania Federacji było
spotkanie w Paryżu, w listopadzie 2002 r., z okazji 85-lecia SITPF,
podczas którego po raz pierwszy przedstawiono na forum
publicznym koncepcję utworzenia Federacji. Idea ta spotkała sie z
powszechnym poparciem. W rezultacie powołano Komitet
Przygotowawczy, w skład którego weszli prezesi oraz delegaci
poszczególnych Stowarzyszeń Inicjujących. Przewodniczącym
Komitetu wybrano dr inż. Jacka Gierlińskiego.
W pierwszej połowie roku 2003 kontynuowano dyskusje
nad Projektem Statutu. Praktycznie każde stowarzyszenie miało
„swój” projekt. Wywodziło się to z faktu, że każde ze stowarzyszeń
operując w innym kraju, w nieco innym systemie prawnym i innych
zwyczajach i formach działania, starało się aby wspólny statut mógł
być jak najbardziej dopasowany do prawa i funkcjonowania w jego
własnym kraju. Nie zawsze to było możliwe i pewna doza dobrej
woli i kompromisu były niezbędne.
W październiku 2003 r. do grupy Stowarzyszeń Inicjujących
dołączyło Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w
Niemczech, reprezentowane przez śp. Dipl. Ing. Cezara
Wojciechowskiego. W tym samym miesiącu odbyło sie we
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Wiedniu kolejne spotkanie Komitetu Przygotowawczego, w czasie
którego dokonano ostatecznych poprawek i uzupełnień do Projektu
Statutu. Został on później sprawdzony pod względem prawnym
przez specjalistów z Biura Prawnego Senatu RP.

Komitet Przygotowawczy w siedzibie Inżynierów i Architektów
Austriackich w Wiedniu - toast po uzgodnieniu projektu Statutu
(październik 2003 r.).
Od lewej : mgr inż. J.Ptak (SITPF), dr inż. J.Gierliński (STPwWB),
śp. Arch. Dipl. Ing. P.Raczew (VPI), mgr inż. B.Brooker (STPwWB),
Dipl. Ing. W.Rogalski (VPI), Arch. Dipl. Ing. B.Prochaska (VPI),
śp. Dipl. Ing. C.Wojciechowski (ZFITN) i mgr inż. A.Farnik (SITPF)

W pierwszych miesiącach 2004 r. doprowadzono do
finalizacji Statutu i formalnego przyjęcia go przez Zarządy czterech
Stowarzyszeń Inicjujących.
23. kwietnia 2004 r. - podpisanie Aktu Założycielskiego Federacji
w Londynie w dniu w obecności byłego Prezydenta II RP na
Obczyźnie śp. Pana Ryszarda Kaczorowskiego, przedstawicieli
Ambasady RP w Wielkiej Brytanii, FSNT NOT i Ministerstwa Nauki
i
Informatyzacji
oraz
reprezentantów
Stowarzyszeń
założycielskich:
 SITPF – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we
Francji
 STPwWB – Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej
Brytanii
 VPI – Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii
 ZFPITN – Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i
Techników w Niemczech

Podpiasnie aktu
złożycielskiego
Federacji
w siedzibie STP
w Wielkiej
Brytanii –
23. kwietnia
2004 r.
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Dokument założycielski Europejskiej Federacji Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) podpisali:
 śp. Arch. Dipl. Ing. Paweł Raczew (VPI w Austrii)
 mgr inż. Andrzej Farnik (SITP we Francji)
 dr inż. Andrzej Fórmaniak (STP w Wielkiej Brytanii)
24. kwietnia - Inauguracyjne Walne Zebranie EFPSNT, na
którym wybrano skład Sekretariatu Generalnego. Pierwszym
Sekretarzem Generalnym została mgr inż. Bożenna Brooker (STP
w Wielkiej Brytanii).
Zarządem pierwszej kadencji na okres jednego roku został
Zarząd STP w Wielkiej Brytanii.
Z myślą o przyłączeniu się w późniejszym okresie także
polonijnych inżynierów z dawnych republik sowieckich, na siedzibę
Federacji wybrano Wiedeń, z uwagi na jego centralne położenie w
Europie. Siedziba EFPSNT mieściła się początkowo w budynku
Stowarzyszenia Inżynierów i Architektów Austriackich, przy
siedzibie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w
Austrii, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien. W 2008 r. została
przeniesiona i w chwili obecnej mieści się ona pod adresem : A –
1090 Wien/Vienna, Ingen Housz Gasse 2.
Czerwiec 2005 r. - na 2. Walnym Zebraniu Federacji w Paryżu,
Zarząd EFPSNT na kadencję 2005-2006 przejął Zarząd VPI z
Austrii. Uzgodniono również wersję Statutu w języku niemieckim,
niezbędną dla zarejstrowania Federacji na terytorium Austrii.
Październik 2005 r. - na I Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w
Londynie, zorganizowanym przy okazji Jubileuszu 65-lecia
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, do
Federacji zostało przyjęte Stowarzyszenie Techników i Inżynierów
Polskich na Litwie (STIPL).
Październik 2014 r., na IV Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w
Wilnie przyjęto do Federacji Stowarzyszenie Naukowców Polaków
Litwy (SNPL). Tym sposobem Federacja z „technicznej”
przerodziła się w „naukowo-techniczną” i liczy w 2019 r. sześć
Stowarzyszeń Członkowskich reprezentujących kilkusetną rzeszę
inżynierów, techników i naukowców z pięciu krajów Unii
Europejskiej.
Loga i rok przystąpienia do Federacji.
Stowarzyszenie Techników Polskich (STP)
w Wielkiej Brytanii – 2004 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich
we Francji (SITPF) – 2004 r.
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników
w Austrii (VPI) – 2004 r.
Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów
i Techników w Niemczech (ZFPITN) – 2004 r.
Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich
na Litwie (STIPL) – 2005 r.
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL)
– 2014 r.

CEL i ZADANIA
Zgodnie z opracowanym Statutem, podstawowym celem
Federacji jest wspieranie integracji polonijnych środowisk
naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w Europie,
uznając równocześnie ich niezależność i różnorodność.
Do zadań Federacji należy m.in.:
1. propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej,
technicznej i gospodarczej
2. popieranie współpracy polonijnych środowisk naukowotechnicznych i techniczno-gospodarczych z analogicznymi
środowiskami w Europie,
3. reprezentowanie wspólnych interesów polonijnych środoisk
naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych wobec
władz polskich, władz Unii Europejskiej a także wobec władz
wszelkich organizacji międzynarodowych i pozarządowych.

ORGANIZACJA
Władzami Federacji są:
 Walne Zgromadzenie reprezentantów Stowarzyszeń
Członkowskich mające miejsce raz do roku w kraju kończącym
swoją kadencję,
 Zarząd z jednoroczną, rotacyjną kadencją Zarządow
Stowarzyszeń Członkowskich
 Sekretariat Generalny wybierany na 3 lata:
o Sekretarz Generalny
o Z-ca Sekretarza Generalnego
o Skarbnik
Do Sekretariatu Generalnego mogą być dokooptowane osoby
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sekretariatu i
Federacji: Koordynator ds. Administracyjnych i Webmaster.
Zarządy i Prezesi w okresie 2004 – 2019:
- 2004-2005 – STP, Wlk. Bryt., dr inż. Andrzej Fórmaniak
- 2005-2006 – VPI, Austria, Dipl. Ing. Wojciech Rogalski
- 2006-2007 – SITPF, Francja, mgr inż. Janusz Ptak
- 2007-2008 – STIPL, Litwa, inż. Wiesław Piątek
- 2008-2009 – ZFPITN, Niemcy, Dipl. Ing. Andrzej Kajzer
- 2009-2010 – STP, Wielka Brytania, prof. dr inż. Ryszard
Chmielowiec
- 2010-2011 – VPI, Austria, Dipl. Ing. Józef Buczak
- 2011-2012 – SITPF, Francja, mgr inż. Janusz Ptak
- 2012-2013 – ZFPITN, Niemcy, Dipl. Ing. Halina Wąsowska
- 2013-2014 – SNPL, Litwa, mgr inż. Jerzy Mozyro
- 2014-2015 – STP, Wielka Brytania, mgr inż. Piotr Dudek
- 2015-2016 – VPI, Austria, Dipl. Ing. Józef Buczak
- 2016-2017 – SITPF, Francja, mgr inż. Lucjan Sobkowiak
- 2017-2018 – ZFPITN, Niemcy, Dipl. Ing. Andrzej Kajzer
- 2018-2019 – SNPL, Litwa, prof. dr Henryk Malewski
Sekretarze Generalni w okresie 2004 – 2019:
- 2004-2006 - mgr inż. Bożenna Brooker (STP, Wielka Brytania)
- 2006-2007 - śp. Dipl. Ing Paweł Raczew (VPI, Austria)
- 2007-2010 - mgr inż. Marek Piekarski (STP, Wielka Brytania)
- 2010-2013 - dr inż. Andrzej Fórmaniak (STP, Wielka Brytania)
- 2013-2016 - mgr inż. Janusz Ptak (SITPF, Francja)
- 2016-2019 - mgr inż. Janusz Ptak (SITPF, Francja)

5

15 lat Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

2004
23. kwietnia – podpisanie aktu założycielskiego w Londynie
24. kwietnia Inauguracyjne (I) Walne Zebranie – wybory do
Sekretariatu Generalnego i Zarządu I-ej kadencji 2004-2005.
Pierwszym oficjalnym wystąpieniem nowo-powstałej Federacji w
2004 r. był udział w uroczystościach przed Pomnikiem Katyńskim
w Londynie i złożenie kwiatów w imieniu EFPSNT.

Wieniec pod Pomnikiem Katyńskim składają (od lewej) :
Wiceprezes FSNT NOT mgr inż. Grzegorz Lipowski, delegat SITPF
mgr inż. Andrzej Farnik i Wiceprezes STP w Wielkiej Brytanii
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec

2005
4. czerwca – II Walne Zebranie w Paryżu – uzgodnienie wersji
Statutu w języku niemieckim

18. listopada 18:00 – II Nadzwyczajne Walne Zebranie w
Wiedniu – wybór nowego składu Sekretariatu Generalnego;
funkcję Sekretarza Generalnego na jeden rok objął śp. Dipl. Ing.
Paweł Raczew (VPI), Z-cy Sekretarza - mgr inż. Andrzej Farnik
(SITPF) a Skarbnika, mgr inż. Katarzyna André, Skarbnik SITPF.
Powyższy Sekretariat Generalny został wybrany tylko na okres
jednego roku.
Zarząd Federacji na kadencję 2006-2007 przejął Zarząd SITPF a
mgr inż. Janusz Ptak, objął funkcję Prezesa Federacji.
0
W okresie tejże kadencji dokonano :
 udokumentowania historii powstania Federacji i jej trzy-letniej
działalności,
 zdefiniowano program promowania Federacji jak i polskiej
myśli technicznej,
 przeprowadzono akcję promocji poprzez wysyłkę informacji o
jej działalności do władz w Polsce i polskich placówek
dyplomatycznych, ekonomicznych i naukowych oraz polskich i
polonijnych stowarzyszeń technicznych a także poprzez
systematyczne włączanie nazwy i loga EFPSNT do
organizowanych przez Stowarzyszenia Członkowskie
konferencji
 ustabilizowano także stronę finansową Federacji.

2007
3. maja - Z okazji Święta Konstytucji 3. Maja, decyzją Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 14.lutego
2007 r., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we
Francji zostało odznaczone Medalem „PRO MEMORIA”.
Październik – odszedł na zawsze śp. Dipl. Ing. Cezar
Wojciechowski, aktywny Prezes Zrzeszenia Federalnego
Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, który uczestniczył
przy tworzeniu EFPSNT. Energiczny przedsiębiorca, którego
zakład współpracował z wieloma przedsiębiorstwami i instytutami
w Polsce.
16-17. listopada – udział delegacji EFPSNT w Jubileuszu 90lecia SITPF w Paryżu

4.06.2005 - Walne Zebranie w Paryżu.
Od lewej : mgr inż. B.Brooker (STP), śp. Arch. Dipl. Ing. P.Raczew (VPI),
mgr inż. A.Farnik (SITPF), śp. Dipl. Ing. C.Wojciechowski (ZFPITN)

5. czerwca – udział delegacji EFPSNT w dorocznej pielgrzymce
Polonii francuskiej na Polski Cmentarz „Les Champeaux” i złożenie
kwiatów przed tablicą Prezes SITPF Henryka Lipkowskiego,
zamordowanego w obozie Buchenwald.
23. października – I Nadzwyczajne Walne Zebranie w Londynie
– przyjęcie do EFPSNT Stowarzyszenia Techników i Inżynierów
Polskich na Litwie (STIPL)

17. listopada – IV Walne Zebranie w Paryżu – wybór nowego
składu Sekretariatu Generalnego. Sekretarz Generalny - mgr inż.
Marek Piekarski, absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i
Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, reprezentant STP w Wielkiej
Brytanii, Zastępca Sekretarza Generalnego - dr Edward Kieyne z
Niemiec, Skarbnik – mgr inż. Katarzyna André z SITPF. Zarząd
Federacji został przekazany Zarządowi STIPL. W zebraniu, jako
zaproszeni Goście, wzięli także udział: ówczesni Wiceprezesi
FSNT NOT - mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny i Senator Grzegorz
Lipowski.

23. października – udział EFPSNT w I Światowym Forum Polskich
Federacji Naukowo-Technicznych w Londynie

2006
Październik – odszedł na zawsze śp. mgr inż. EUR ING Zbigniew
Wilimowski, członek Stowarzyszenia Techników Polskich w
Wielkiej Brytanii, skarbnik EFPSNT w latach 2004-2006.
16-17. listopada – udział delegacji EFPSNT w V Sympozjum
„Polacy Razem” w Wiedniu.
18. listopada 14:00 – III Walne Zebranie w Wiedniu
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17.11.2007 r. - Walne Zebranie w Paryżu.
Od lewej : Dipl Ing. Jerzy Korzec i Dipl. Ing. Andrzej Kajzer (ZFPITN),
mgr inż. Janusz Ptak i mgr inż. A.Farnik (SITPF), inż. Wiesław Piątek (STIPL)
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Przekazanie Zarządu EFPSNT Kolegom z Litwy.
Od lewej : inż. Wiesław Piątek i mgr inż. Henryk Falkowski z Litwy,
mgr inż. Katarzyna André z SITPF (Skarbnik Federacji), mgr inż.
Janusz Ptak Prezes SITPF i mgr inż. A.Farnik, delegat z Francji

2008
27. lutego – w Domu Technika w Warszawie - uroczystość
wręczenia tytułów Złotych i Srebrnych Inżynierów, laureatom
plebiscytu „Przeglądu Technicznego”. Wśród laureatów znalazł się
także mgr inż. Lucjan Sobkowiak, wieloletni prezes i Członek
Honorowy SITPF, który jako pierwszy inżynier polonijny, otrzymał
tytuł Honorowego Złotego Inżyniera 2007. Wręczenie tytułów
odbyło się w obecności wicepremiera dr inż. Waldemara Pawlaka,
Prezesa FSNT NOT dr inż. Wojciecha Ratyńskiego, wiceprezesa
NOT, Redaktora Naczelnego „Przegladu Technicznego” a zarazem
głównego organizatora konkursu mgr Ewy Mańkiewicz-Cudny i
licznych rektorów polskich uczelni technicznych a także prezesów
polskich stowarzyszeń technicznych.

7. września – V Walne Zebranie w Krakowie - w Polskiej
Akademii Umiejętności. W trakcie zebrania, Koledzy z STIPL
przekazali przewodnictwo Federacji Kolegom z ZFPITN i jego
Prezesowi Kol. Andrzeja Kajzera.

Przekazanie Zarządu EFPSNT Kolegom z Niemiec
Od lewej : inż. Henryk Falkowski i inż. Wiesław Piątek (STIPL) oraz
Dipl. Ing. Andrzej Kajzer i dr Edward Kieyne (ZFPITN)

12. listopada - z okazji 90-tej rocznicy Święta Niepodległości, w
Ambasadzie RP we Francji, mgr inż. Janusz Ptak został
odznaczony
Krzyżem
Kawalerskim
Orderu
Zasługi
Rzeczypospolitej.

2009

Laureaci plebiscytu z władzami FSNT NOT: Prezesem dr inż.
Wojciechem Ratyńskim oraz Wiceprezesem i Redaktorem Naczelnym
„Przegladu Technicznego” Panią mgr Ewą Mańkiewicz-Cudny

4-7. września – delegacja EFPSNT wzięła udział w II Kongresie
Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie z referatami w
Polskiej Akademii Umiejętności oraz na Sympozjum pt. „Polski
inżynier w kraju i na świecie” w Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. Referat „Polski Inżynier w Europie wczoraj, dziś i jutro”
był pracą zbiorową Kolegów z pięciu stowarzyszeń europejskich i
został wygłoszony przez Sekretarza Generalnego Federacji, mgr
inż. M. Piekarskiego. Pozostałe referaty: prof. dr inż. R.
Chmielowiec z STP w Wielkiej Brytanii - „Inicjatywa Londyńska –
konieczność czy wybór polskiego inżyniera w Europie?” nt. projektu
Centrum Adaptacji Zawodowej polskich inzynierów w Wielkiej
Brytanii, oraz referaty Prezesa SITPF, mgr inż. J. Ptaka pt. „Dzielo
SITPF na rzecz Polonii francuskiej” oraz na temat genezy
powstania i pierwszych lat działalności EFPSNT. Ponadto delegaci
EFPSNT spotkali się w Auli AGH z Rektorem AGH prof. dr hab. inż.
Antonim Tajdusiem i Pro-rektorem ds. Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Jerzym Lisem.

3-5. grudnia – udział EFPSNT w polsko-niemieckiej konferencji pt:
„Bezpieczna infrastruktura drogowa i jej znaczenie dla gospodarki”,
zorganizowanej przez ZFPITN w Europejskiej Akademii
Środowiska Zurbanizowanego w Berlinie (Europaische Akademie),
pod Honrowym Patronatem Ambasadora RP w Republice
Federalnej Niemiec, dr Marka Prawdy.
5. grudnia – VI Walne Zebranie w Berlinie - w trakcie Walnego
Zebrania przewodnictwo Federacji zostało przekazane Kolegom ze
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, na ręce
jego Prezesa prof. dr inż. Ryszarda Chmielowca.
Przekazanie
przewodnictwa Federacji.
Od lewej : śp. Arch. Dipl.
Ing. P.Raczew (VPI),
Dipl. Ing. A.Kajzer –
Prezes ZFPITN
i
prof.
dr
inż.
R.Chmielowiec – Prezes
STP w WB
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2010
10. kwietnia – w związku z katastrofą samolotu prezydenckiego
pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński
wraz z małżonką, ostatni Prezydent RP na Obczyźnie Ryszard
Kaczorowski oraz wiele wybitnych osobistości polskiego życia
politycznego i społecznego EFPSNT przesłała noty kondolencyjne
m.in. do Pałacu Prezydenckiego, Sejmu i Senatu RP,
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Urzędu do Spraw
Kombatantow i Osób Represjonowanych (Spraw. SG 2010).
17-18. maja - wyjazd studyjno-turystyczny EFPSNT do
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zorganizowany przez
SITPF i stowarzyszenie „Euroconcept” przy aktywnej współpracy
Biura Parlamentarnego Pani Europoseł Róży Thun. Wzięły w nim
udział 23 osoby i poza członkami EFPSNT, także członkowie ze
stowarzyszenia lekarzy AMOPF i studentów AEP.
8-10. września - I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich w
Warszawie pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP,
Pana Bogdana Borusewicza. Zjazd był kontynuacją inżynierskich
sympozjów "Polacy Razem".

Organizatorami Zjazdu byli: Politechnika Warszawska, FSNT NOT
oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Zjazd, w
którym wzięło udział ponad 300 uczestników był znakomitym forum
do prezentacji ważnych i ciekawych zagadnień w obszarze nauki i
gospodarki i miejscem nawiązania kontaktów i współpracy w
zakresie innowacji i high-tech.
W ciągu trzydniowych obrad w auli Politechniki Warszawskiej i w
Domu Technika, odbyło się siedem sesji panelowych oraz
siedemnaście sesji tematycznych. W sesjach panelowych
poruszano m.in. takie tematy jak: „Transfer wiedzy i technologii
jako podstawa do biznesu”, „Innowacyjność warunkiem
konkurencji”, „Współpraca międzynarodowa między uczelniami,
instytutami, biznesem i organizacjami pozarządowymi” czy też
„Kształcenie inżynierów a potrzeby gospodarki”. Natomiast w
sesjach tematycznych omawiano zagadnienia w dziedzinie
nanotechnologii, mechatroniki, infrastruktury, ekologii, energetyki
konwencjonalnej i odnawialnej, energetyki jądrowej, informatyki,
bezpieczeństwa powodziowego, transportu, optoelektroniki,
inżynierii biomedycznej i agrotechniki.
W czasie Zjazdu wręczono wyróżnienia. Tytuł „Złotego Inżyniera
Polonijnego 2010” otrzymał mgr inż. Piotr Dudek z STP w
Wielkiej Brytanii, a medal im. Piotra S. Drzewieckiego otrzymał
mgr inż. Janusz Ptak.

Odznaczeni w towarzystwie prezesów FSNT NOT (od lewej) : Aleksander
Kopeć, Janusz Ptak (Francja), Andrzej Nowak (USA), Włodzimierz Kurnik
(Polska), Ewa Mańkiewicz-Cudny (NOT), Andrzej Drzewiecki (Kanada),
Jan Andrzejewski (Litwa), Wojciech Ratyński i Andrzej Zieliński (NOT)
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25-26 września - 70-lecie STP w Wielkiej Brytanii - została
zaprezentowana konferencja historyczna pt.: „Inżynierowie –
zawsze w służbie Polsce – historia i przyszłośc” z towarzyszącą
„Wystawą 70 lecia”. W trakcie uroczystości Stowarzyszenie
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii zostało odznaczone
medalem „Pro Memoria” a jego Prezes prof. dr inż.
R.Chmielowiec, Diamentową Odznaką NOT.
26 września – VII Walne Zebranie w Londynie - wybór nowego
Sekretariatu Generalnego na 3-letnią kadencję 2007-2010.
Sekretarz Generalny - dr inż. Andrzej Fórmaniak, Zastępca
Sekretarza Generalnego - mgr inż. Marek Piekarski (obaj z STP w
Wielkiej Brytanii), Skarbnik - mgr inż. Katarzyna André z SITPF.
Ponadto została oficjalnie ustalona dodatkowa funkcja
Koordynatora ds. Administracyjnych, niezbędna do załatwiania
wszelkich formalności z administracją austriacką. Objęła ją Dipl.
Ing. Bożena Prochaska z VPI. Natomiast Zarząd Federacji został
przekazany Zarządowi Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i
Techników w Austrii.

2011
13-15. maja – Jubileusz 70-lecia stowarzyszenia inżynierów
polskich „Polonia Technica” w Nowym Yorku, gdzie reprezentując
EFPSNT, Kol. J.Ptak wygłosił referat „Rola polskiego inżyniera i
technika w tworzeniu rodziny narodów Europy – wkład w rozwój
gospodarki francuskiej, europejskiej i współpracy z Polską” i
otrzymał zaszczytny tytuł Członka Honorowego „Polonia Technica”.
Obecni byli także Koleżanki i Koledzy z innych stowarzyszeń
EFPSNT: Kol. A.Tombiński i J.Buczak z VPI, J.Habdank-Toczyski
z STP, M.Rebouillat-Klimaszewska i K.Liziard z SITPF.
24-25. maja – udział EFPSNT w XXIV Kongresie Techników
Polskich w Łodzi. EFPSNT była reprezentowana przez Kolegów
R.Chmielowca, K.Ruszczyńskiego i A.Fórmaniaka (STPwWB) oraz
L.Sobkowiaka (SITPF) z referatami:
 na sesji plenarnej R.Chmielowiec przedstawił stan obecny i
inicjatywy EFPSNT,
 podczas Forum Innowacyjnego L.Sobkowiak przedstawił
referat na temat „Jak dostać się na szczyt innowacyjności?”,
 na Forum Transportu A.Fórmaniak wygłosił referat na temat
„Zagadnienia bezpieczeństwa w rozwoju transportu
kolejowego w Polsce”,
Ponadto, Kol. K. Ruszczyński zorganizował stoisko, na którym
m.in. prezentowany był dorobek EFPSNT. Federacja miała również
swój udział w sporządzaniu Uchwał XXIV Kongresu Techników
Polskich oraz Wniosków szczegółowych przez uczestnictwo
A.Fórmaniaka w Komisji Wnioskowej.
4. listopada – w Ambasadzie RP w Austrii, Dipl. Ing. Bożena
Prochaska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej.
5. listopada – III Nadzwyczajne Walne Zebranie w Wiedniu, w
sali im. Króla Jana III Sobieskiego w Centrum Naukowym PAN, na
którym wprowadzono kilka poprawek do Statutu:
1. pełna nazwa EFPSNT w językach niemieckim i angielskim,
2. uzupełnienie nazwy EFPSNT w języku litewskim,
3. poprawienie tłumaczeń,
4. sprecyzowanie definicji „niedochodowości” i zastąpienie jej
określeniem ”non-profit”
Wszystkie w/w poprawki zostały przyjęte jednogłośnie i zostały
wprowadzone do Statutu, który został ponownie zarejestrowany na
policji austriackiej.
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5. listopada – VIII Walne Zebranie w Wiedniu. W WZ, jako
zaproszeni goście, uczestniczyli: mgr Ewa Mańkiewicz–Cudny,
Prezes FSNT NOT i prof. dr hab. Bogusław Dybaś, Dyrektor Stacji
Naukowej PAN w Wiedniu.
W trakcie WZ zostały szczegółowo omówione akcje
poszczególnych stowarzyszeń członkowskich, m.in.: STIPL kolejna edycja Konkursu „Inżynier Roku 2011”, ZFPITN współpraca z Polskim Towarzystwem Szkolnym „Oświata”, STP w
Wielkiej Brytanii - działalność popularyzatorska techniki i nauki w
ramach „Czwartków4You”, działalność edukacyjno-szkoleniowa w
Akademii Technicznej w poszerzaniu kwalifikacji zawodowych i
zdobywaniu nowych umiejętności, nowy portal „Techniki i Nauki”,
którego archiwalny zbiór wszystkich numerów oddano do
dyspozycji czytelników: www.technikainauka.pl/archiwum, VPI umowa o współpracy z Małopolskimi Ośrodkami Uzdrowiskowymi i
Wrocławską Radą FSNT NOT, współpraca z Zrzeszeniem
Uzdrowisk Polskich w sferze ochrony środowiska, infrastruktury i
czystych źródeł energii, SITPF - umowa o współpracy Wrocławską
Radą FSNT NOT odnośnie organizacji sympozjum
przeciwpowodziowego, udział w kolokwium naukowym
„Dziedzictwo Polskie w Regionie Paryża”.
W trakcie WZ przewodnictwo Federacji przekazano
Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Polskich we Francji na
ręce jego Prezesa mgr inż. Janusza Ptaka.
Przekazanie
przewodnictwa Federacji.
Od lewej : Dipl. Ing.
J.Buczak (Prezes VPI),
mgr inż. K.André
i mgr inż. J.Ptak (Prezes
SITPF)

Sympozjum zakończyło się pełnym sukcesem i spełniło pokładane
nadzieje. Zaprezentowane referaty oraz obie debaty wykazały
zbieżność problemów wśród przedstawicieli krajów obecnych na
Sympozjum a tym samym na możliwości współpracy
międzynarodowej.
Wnioski i zalecenia Sympozjum jak również sporządzone przez
Wrocławską Radę NOT kompendium referatów zostały przesłane
do kompetentnych władz polskich i francuskich.
29. września - konferencja Stacji Naukowej PAN w Paryżu pt.
„Współczesne problemy energetyczne”. W konferencji udział
wzięli przybyli na WZ delegaci stowarzyszeń członkowskich z
wielce interesującymi referatami, poruszającymi takie tematy jak :
energia dla Polski w przyszłości, biopaliwa, elektrownie wiatrowe,
ogniwa wodorowe, geothermia jako źródła energii „czystej” i
praktycznie wszędzie dostępnej czy też budownictwo pasywne.
29. września – IX Walne Zebranie w Paryżu - W trakcie WZ
zostały zaprezentowane realizacje stowarzyszeń. Zgodnie z
rotacją, przewodnictwo Federacji powinno było być przekazane
Kolegom ze stowarzyszenia litewskiego, którzy nie czuli się jednak
gotowi do tego zadania. W związku
z powyższym przewodnictwo na
okres
2012-2013
zostało
przekazane
Zrzeszeniu
Federalnemu Polskich Inżynierów i
Techników w Niemczech i jego
Prezesowi, Dipl. Ing. Halinie
Wąsowskiej.
Przekazanie przewodnictwa Federacji
przez Prezesa SITPF
mgr inż. L.Sobkowiaka, Prezesowi ZFPITN
- Dipl. Ing. H.Wąsowskiej

2013
2012
28-29. marca – pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka i pod egidą
EFPSNT oraz przy współpracy z Wrocławską Radą FSNT NOT,
Stacją Naukową PAN w Paryżu oraz Stowarzyszeniem „LoireVistule” odbyło się w Paryżu i Orleanie Europejskie Sympozjum
„Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej”.
Celem Sympozjum była
analiza skutecznych środków
zmniejszania
zagrożeń
powodziowych
poprzez
wymianę
doświadczeń,
wyłonienie nowych rozwiązań
i wzmocnienie współpracy
europejskiej w tej dziedzinie.
W
dwu-dniowych
konferencjach i debatach
„okrągłego
stołu”
uczestniczyło ponad 80
specjalistów w dziedzinie
zagadnień
wodnych
i
powodziowych z Francji,
Polski, Czech, Rumunii i
Austrii. FSNT NOT było reprezentowane przez Panią Prezes Ewę
Mańkiewicz-Cudny i Prezesa Wrocławskiej Rady NOT, dr hab. inż.
Czesława Szczegielniaka.

28. marca – odszedł od nas Arch. Dipl. Ing. Paweł Raczew,
ceniony za swoją działalność zawodową i społeczną w
Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów i Techników w Austrii oraz w
EFPSNT (udział w tworzeniu Federacji i tłumaczeniu Statutu na
język niemiecki, Sekretarz Generalny EFPSNT 2006-2007).
26-28. czerwca – udział stowarzyszeń członkowskich w
II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w Warszawie pod
Honorowym Patronatem Prezydentta RP, Pana Bronisława
Komorowskiego.

Program Zjazdu obejmował współudział inżynierów polonijnych w
realizacji :
 strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem: infrastruktury, odnawialnych źródeł energii,
ekologii, gospodarki wodnej, przemysłu wydobywczego i
cyfryzacji
 wymiany studentów, doktorantów i stażystów
 wspólnych przedsięwzięć, konferencji, sympozjów i projektów
a w trakcie sesji panelowych zostały omówione m.in. takie
zagadnienia jak: „Innowacyjność – strategia, oczekiwania,
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możliwości”, „Możliwości wdrożeń w Polsce i za granicą”,
„Infrastruktura i transport”, „Wdrożenia: potrzeby i możliwości”,
„Technologie Informacyjne”, „Stowarzyszenia naukowo-techniczne
platformą spotkania nauki i biznesu”, „Ścieżki kształcenia
technicznego” oraz „Szanse i zagrożenia dla przemysłu
energetycznego – ujęcie Polska-Świat ”.
W obu dniach obrad wzięło udział 501 uczestników z całego świata
a wśród nich liczna grupa przedstawicieli stowarzyszeń
członkowskich Federacji, spośród których wielu wystąpiło z
referatami: H.Wąsowska (ZFPITN) i R.Drapała (ZFPITN) w sesji
„Wdrożenia : potrzeby i możliwości”, P.Dudek (STP) w sesji
„Infrastruktura i Transport”, R.Chmielowiec (STPwWB) w sesji
„Stowarzyszenia naukowo-techniczne platformą spotkania nauki i
biznesu”, dr inż. M.Zastawny (STP) w sesji: „Ścieżki kształcenia
technicznego” i J.Ptak (SITPF) w sesji „Szanse i zagrożenia dla
przemysłu energetycznego”. W pracach Komisji Wnioskowej wziął
udział L.Sobkowiak (SITPF).
Na zakończenie Zjazdu medal im. Piotra S. Drzewieckiego
otrzymali ówcześni prezesi stowarzyszeń członkowskich EFPSNT:
mgr inż. L.Sobkowiak (SITPF), mgr inż. P.Dudek (STP) i Dipl.
Ing. J.Buczak (VPI), natomiast delegat EFPSNT ds. organizacji
Zjazdu, mgr inż. A.Tombiński reprezentował Federację przy
prezentacji wniosków Zjazdu, Prezydentowi RP, Panu
Bronisławowi Komorowskiemu, w maju 2014 r.
28-29 listopada - międzynarodowa konferencja pt. „Innowacyjna
gospodarka – czysta woda” w Pałacu „Wiechlice”, w
miejscowości Żary, w Polsce zorganizowana przez ZFPITN.

W konferencji wzięli udział m.in. specjaliści z Politechniki
Poznańskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Grupy IHW z Berlina,
ORTOCAL z Poznania, przedstawiciele z branży wodociągowej,
firmy zainteresowane innowacjami w zakresie uzdatniania wody a
także przedstawiciele polonijnych stowarzyszeń technicznych
EFPSNT.
W trakcie dwu-dniowych obrad omawiano m.in.: „Niedostatek
wody, zmiany klimatyczne i nieroztropna działalność człowieka”,
„Gospodarka wodna Polski w świetle aktualnych przepisów UE”,
„Analiza zagrożeń w systemach wody pitnej – przykłady z praktyki”,
„Metody dezynfekcji wody stosowane w praktyce”, „Praktyczne
doświadczenia innych krajów UE”.
30. listopada - X Walne Zebranie - W trakcie WZ omówiono
działalność Federacji i stowarzyszeń członkowskich. Dokonano też
rotacyjnego przekazania Zarządu Federacji Zarządowi
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie pod
patronatem Św. Rafała Kalinowskiego. Rotacyjną „prezesurę”
przejął od Kolegów z Niemiec i ich Prezesa Dipl. Ing. Haliny
Wąsowskiej, Prezes STIPL mgr inż. Jerzy Mozyro.
W wyborach do Sekretariatu Generalnego na następną kadencję
2013-2016 zostali wybrani: Sekretarz Generalny – mgr inż. Janusz
Ptak (SITPF), Z-ca Sekretarza Generalnego – mgr inż. Marek
Piekarski (STP-WB), Skarbnik – mgr inż. Katarzyna André (SITPF),
Koordynator d/s Administracyjnych – Dipl. Ing. Bożena Prochaska
(VPI-Austria).
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2014
Styczeń – Wprowadzanie w życie programu nowo-wybranego
Sekretarza Generalnego. Został położony nacisk na promocję
Stowarzyszeń Członkowskich i Federacji za pośrednictwem witryny
internetowej i wydawnictwa „Flash Info”. Zasadniczym celem tego
wydawnictwa jest skrótowa informacja o bieżącej działalności
Federacji i stowarzyszeń członkowskich.
21-23. czerwca – STP zorganizował w Londynie pod egidą
EFPSNT I Międzynarodową Konferencję „BIM dla Polski –
Szanse i Zagrożenia” (BIM - Building Information Modelling).
Konferencja dotyczyła zagadnień poświęconych Modelowaniu
Informacji o Budowlach celem wykorzystania Procesu BIM w
warunkach polskich i z realną korzyścią dla Polski.
24-26. kwietnia - konferencja w Wilnie pt. „Innowacyjność
źródłem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” zorganizowana
przez STIPL, WPHiI Ambasady RP w Wilnie, FSNT NOT, Radę
Regionalną w Ostrołęce oraz Mazowiecką Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa w Warszawie. EFPSNT reprezentował
mgr inż. Andrzej Tombiński, wiceprezes VPI.
3. maja - z okazji Święta Konstytucji, mgr inż. Piotr Dudek, Prezes
STP, został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz
współpracy Polski z Wielką Brytanią.
10. października – XI Walne Zebranie w Wilnie

Obrady Walnego Zebrania w Domu Polskim w Wilnie otwiera
mgr inż. Jerzy Mozyro, Prezes STIPL 2013-14.
Po lewej stronie – inż. Robert Niewiadomski – Prezes STIPL od 2014 r.

Omówiono działalność Federacji jak
i rotacyjnego przekazania Zarządu.
Rotacyjną „prezesurę” przejął od
Kolegów z Litwy i ich Prezesa inż.
Roberta Niewiadomskiego, Prezes
STP w Wielkiej Brytanii mgr inż.
Piotr Dudek.
Przekazanie
przewodnictwa
Federacji przez Prezesa STIPL
inż. Roberta Niewiadomskiego
(z prawej), Prezesowi STPwWB mgr inż. Piotrowi Dudkowi

10. października – IV Walne Zebranie w Wilnie – w trakcie
którego omówiono i przegłosowano przystąpienie do EFPSNT
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL).
11. października - międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia
EFPSNT pt. „Wkład inżynierów polskich w rozwój technologii i
innowacyjności polepszający stan gospodarczy krajów
Europy”. Referaty wygłosili m.in.: mgr inż. J. Ptak, SG EFPSNT –
„ESPSNT - współpraca polonijnych inżynierów w Europie”,

15 lat Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
dr inż. Z.Bogdanowicz (STIPL) – „Dorobek inżynierów polskich na
Litwie”, mgr inż. P. Dudek (STP) - “BIM – building information
modeling”, prof. dr L. Ustinowicz (STIPL) – „Współpraca inżynierów
polskich w projektach innowacyjnych”, dr hab. inż. C. Szczegielniak
(FSNT NOT) – „Środki unijne inspiracją transferu innowacyjnych
rozwiązań dla gospodarki na przykładach zrealizowanych
projektów”, prof. B.Grużewski (SNPL) – „Osiągnięcia naukowców
polskich na Litwie na przełomie XX-XXI w.”, mgr inż. J. Zastocki
(Politechnika Białostocka) – „Sukcesy polskich inżynierów w
Ameryce Północnej”, mgr inż. M. Piekarski (z-ca SG EFPSNT) –
„Inteligentne autostrady”, mgr inż. L. Sobkowiak (SITPF) – „Klimat
a energia”, Dipl. Ing. A. Kajzer (ZFPITN) – „Suwerenność polityczna
wypadkową suwerenności gospodarczej w oczach inżyniera”.
Prezes FSNT NOT, mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny, przypomniała o
kilku ważnych rocznicach w 2015 r.: 180. rocznicy utworzenia przez
gen. J.Bema „Towarzystwa Politechnicznego Polskiego” w Paryżu
w 1835 r., 110. rocznicy powstania „Domu Technika” w Warszawie,
70-leciu NOT, 60-leciu „Muzeum Techniki NOT” i o III Światowym
Zjeździe Inżynierów Polskich we Wrocławiu w 2016 r. Przedstawiła
także kwestię przejęcia Muzeum Techniki w W-wie i postawiła
postulat o wniosek uczestników konferencji do najwyższych władz
polskich w sprawie przekształcenia tego muzeum w Narodowe
Muzeum Techniki i Przemysłu i objęcia go patronatem przez
państwo polskie. Wniosek ten został zredagowany na miejscu,
przyjęty jednomyślnie przez uczestników konferencji i podpisany
przez Prezesa Zarządu i Sekretarza Generalnego Federacji oraz
prezesów stowarzyszeń członkowskich.

Uczestnicy spotkania na Górze Trzech Krzyży w Wilnie

2015
Styczeń – tradycyjny Koncert Noworoczny z cyklu “Muzyka i
Technika” pod Patronatem Honorowym EFPSNT w Sali Cesarskiej
(Kaisersaal), w Wiedniu, zoorganizowany przez Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Polskich w Austrii (VPI) dla podkreślenia,
że „inżynier nie tylko techniką żyje”.
Marzec - EFPSNT objęła Patronatem Honorowym V Konkurs
FSNT NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty
innowacyjne pt. „LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015”. Celem
Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i
usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć
wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski. Konkurs ten odbywa się pod wysokimi patronatami
rządowymi,
parlamentarnymi,
instytucjonalnymi,
międzynarodowymi i medialnymi.
20-22. maja - 3-dniowe warsztaty w Wiedniu dla ponad 30osobowej grupy developerów z Polski, zorganizowane z inicjatywy
Konsulatu Austrii w Krakowie przez VPI w Austrii we współpracy z
Austriacką Izbą Gospodarczą.

27-30. czerwca – wspólorganizacja SNPL i Universitas Studiorum
Polona Vilnensis XIX Międzynarodowej Konferencji „Nauka a
jakość życia”, która miała na celu ustalenie ogólnych powiązań
między różnymi kierunkami wiary i filozofii, sztuki i nauki, w tym
twórczości technicznej w oparciu o hierarchię wartości. Organizacja
przez SNPL Sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”,
które stawiało sobie za cel przedstawienie problemów
regionalnych. Prowadzono debaty nt: Wartości duchowe i wiara,
Historia sztuki i literatury; językoznawstwo, Edukacja, psychologia
i środki masowego przekazu, Matematyka, informatyka, fizyka i
inżynieria, Ekonomia, polityka, bezpieczeństwo i prawo, Zdrowie i
nauki o życiu.
27-29. marca - 75-lecie Stowarzyszenia Techników Polskich
w Wielkiej
Brytanii
pod
hasłem
„Celebrujemy
tradycje.
Tworzymy
przyszłość”. Patronat Honorowy nad
obchodami objęli m.in.: Witold Sobków – JE
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Prof. Michał
Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, A.R. Dobrucki – Prezes
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Ewa Mańkiewicz-Cudny –
Prezes Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych
NOT.
Główne
uroczystości
miały
miejsce w Ambasadzie RP
w Londynie. EFPSNT była licznie
reprezentowana.
mgr inż. Piotr Dudek, Prezes STP

Po wystąpieniach okolicznościowych, Sekretarz Generalny
Federacji Janusz Ptak, wręczył Prezesowi STP Piotrowi Dudkowi
dyplom w imieniu stowarzyszeń EFPSNT. Zaprezentowano
zebranym historię oraz osiągnięcia Stowarzyszenia Techników
Polskich w Wielkiej Brytanii obejmującą lata II wojny światowej, lata
1945–2000 i 2001–2015. Drugi dzień obchodów (28. marca)
poświęcony był konferencji pt. „Tworzymy przyszłość”, która odbyła
się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. W trzecim dniu
jubileuszu zorganizowano wycieczkę „Śladami polskich inżynierów
w Londynie”, m.in. zwiedzanie budowy nowej stacji metra Cross
Rail Oxford Street, gdzie pracują także polscy inżynierowie,
członkowie STP.
16. kwietnia – uroczysta inauguracja w Warszawskim Domu
Technika
NOT
jubileuszy
ruchu
stowarzyszeniowego inżynierów i techników: 180
rocznicy utworzenia w Paryżu Towarzystwa
Politechnicznego Polskiego przez Gen. Józefa
Bema i 70 rocznicy FSNT NOT.
W uroczystości, obok przestawicieli naczelnych władz polskich,
Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Akademii
Inżynierskiej w Polsce oraz towarzystw naukowych i świata
biznesu, udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń EFPSNT: z
Francji (L.Sobkowiak), Litwy (R.Niewiadomski i A.Piotrowicz) i
Wielkiej
Brytanii
(K.Ruszczyński) oraz
Sekretarz Generalny
EFPSNT J.Ptak, który
wręczył Pani Ewie
Mańkiewicz-Cudny,
Prezes FSNT NOT,
okolicznościową
statuetkę EFPSNT.
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17-18. października – XII Walne Zebranie w Londynie. Dwudniowe zebranie było poświęcone głównie na przedyskutowanie
form większego zaangażowania stowarzyszeń członkowskich i
uaktywnienia Federacji.

2016
Styczeń 2016 - początek wdrażania uchwał WZ w Londynie:
eskperymentalne rozszerzenie składu Sekretariatu Generalnego o
reprezentantów stowarzyszeń członkowskich oraz kompletowanie
składu Rady Naukowej i Konwentu Seniorów.
13. styczenia - z inicjatywy Prezesa ZFPITN Kol. Haliny
Wąsowskiej i z poparciem Zrzeszenia Krajowego BerlinBrandenburgia odbyło się spotkanie z Kierownikiem Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w Berlinie M.Jakubowskim, którego
celem było przedstawienie Bundesverbandu i Landesverbandu
oraz ich zakresu działania, jak również planów na przyszłość i
możliwości uzyskania wsparcia ze strony Ambasady.

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

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 i jednocześnie wzmocnić jego skład osobowy o
przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich. Uzgodniono
utworzenie Konwentu Seniorów jako ciała doradczego, a także
Rady Naukowej. Zdecydowano prowadzić niektóre z tych
przedwsięzięć pilotażowo.
Nastąpiło także przekazanie rotacyjnego Zarzadu Kolegom z
Austrii.

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

27. listopada – Międzynarodowa Konferencja naukowa o
prawach
językowych
mniejszości
narodowych
zorganizowana przez SNPL.
15. wydanie Rocznika SNPL,
wpisanego do bazy danych
Copernicus.
Prezes SNPL prof. dr Henryk
Malewski prezentuje tom 15
Rocznika SNPL

Fot. Joanna Bożerodska

Wręczenie nagród zwycięzcom zorganizowanego w 2015 r.
Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub
licencjacką) dotyczącą Wileńszczyzny. Zwycięzcom zostały
wręczone dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe, które
ufundowali: Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie,
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy oraz Instytucja
użyteczności publicznej Universitas Studiorum Polona Vilnensis.
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29. stycznia - zakończenie Konkursu SITPF „im. Józefa
Lipkowskiego i Stanisława Ziembińskiego” na najbardziej
innowacyjną pracę dyplomową. Laureatem został mgr inż. Michał
Szczepański, za pracę pt.: „Kalibracja kamer stereowizyjnych w
systemach wbudowanych” i otrzymał ufundowaną przez SITPF
nagrodę w wysokości 500 euros.
Marzec – EFPSNT objęła Patronatem Honorowym Konkurs
Konstrukcji Studenckich Niezależnego Zrzeszenia Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie KOKOS 2016 oraz
Międzynarodowy
Workshop
„Ecologie
et
Sciences
d’Environnement” w Paryżu, zorganizowany przez SITPF we
współpracy z PAN w Paryżu i instytutem IRD z Orleanu, z udziałem
naukowców z Polski, Francji, Rumunii, Egiptu i Tunezji. Celem tego
workshop-u jest stworzenie warunków wymiany doktorantów i
stażystów polskich i w/w krajów.
25. kwietnia – finał Konkursu STIPL „Inżynier Roku 2015” w
Wilnie. Tytuł "Inżyniera Roku 2015" został przyznany prof. dr hab.
Leonowi Ustinowiczowi, wykładowcy Wileńskiego Uniwersytetu
Technicznego oraz Politechniki Białostockiej. W kategorii "Projekt
Roku" zwycięzcą konkursu został Bernard Niewiadomski.
28-30. kwietnia – Międzynarodowa konferencja naukowa
„Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem
bezpieczeństwa narodowego?” zorganizowana przez SNPL. W
ponad czterdziestu referatach poruszono kwestie dotyczące
historyczne i współczesne aspekty istnienia i postrzegania
mniejszości narodowych jak w Polsce i Litwie, tak i w krajach
ościennych.
20-21. maja – z okazji Jubileuszu 75-lecia stowarzyszenia
inżynierów polskich w USA „Polonia Technica” Sekretarz
Generalny EFPSNT Kol. J.Ptak przesłal na ręce dr inż. Janusza
Romańskiego, Prezesa „Polonia Technica”, adres skierowany do
wszystkich członków a kryształową statuetkę z wygrawerowanym
okolicznościowym napisem, w imieniu Sekretarza Generalnego
EFSNT, wręczyła dr inż. Monika Obrębska, członek SITPF.
31. maja - w gali finałowej 2. edycji Konkursu KOKOS 2016 na
AGH w Krakowie,
uczestniczył mgr inż.
Andrzej
Tombiński,
Wiceprezes VPI i Konsul
Honorowy Austrii w
Krakowie, reprezentując
EFPSNT. Wręczył On
zwycięzcom dyplomy
EFPSNT.
KOKOS to ogólnopolski
projekt, którego celem
jest
wyłonienie
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najbardziej utalentowanych konstruktorów spośród studentów
najlepszych polskich uczelni technicznych.
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Niezależne Zrzeszenie
Studentów AGH w Krakowie.
Studenci mieli możliwość zgłoszenia projektu w następujących
kategoriach: Hit komercyjny, Zielona konstrukcja, Młody
konstruktor, Koło naukowe i Pomocna konstrukcja.
16-18. czerwca 2016 - we
Wrocławiu III Światowy
Zjazd Inżynierów Polskich
pod hasłem „Inżynierowie
Polsce i Światu” i XXV
Kongres
Techników
Polskich „Technika – Człowiekowi”.
Organizatorami były m.in.: FSNT NOT, Wrocławska Rada NOT,
Politechnika Wrocławska, Europejska Federacja Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) oraz Rada
Polskich Inżynierów Ameryki Północnej.
Po raz pierwszy EFPSNT została zaproszona jako
współorganizator: Kol. A.Tombiński w Komitecie Sterującym, Kol.
J.Ptak w Komitecie Programowym.
Obrady w sesjach plenarnych i technicznych odbywały się w
siedzibie Wrocławskiej Rady FSNT NOT i na Politechnice
Wrocławskiej. Członkowie stowarzyszeń EFPSNT wzięli udział w
większości sesji, bądź to jako moderatorzy: prof. dr inż.
R.Chmielowiec (STP), mgr inż. J.Ptak (SITPF) i mgr inż. P.Dudek
(STP) bądź też ich paneliści: prof. dr H. Malewski (SNPL), dr inż.
M. Zastawny (STP), Dipl. Ing. J. Buczak (VPI), Dipl. Ing. W. Spalony
(VPI), Dipl. Ing. A. Kajzer (ZFPITN), dr hab. inż. J.Niziński (SITPF)
i mgr inż. K. Ruszczyński (STP).
W panelu „Znaczenie społeczne i gospodarcze stowarzyszeń
naukowo-technicznych w kraju i za granicą” i prowadzonym przez
J.Ptaka i J.Romańskiego z USA, starano się odpowiedzieć na takie
pytania jak: „Jaką rolę odgrywały polonijne stowarzyszenia
techniczne pod względem
patriotycznym, socjalnym,
gospodarczym w przeszłości a jaką odgrywają obecnie?”, „Czy fakt
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zmian po 1989 wpłynęły
na działalność stowarzyszeń polonijnych i współpracę z Polską i jak
te zmiany wpłynęły na zainteresowanie młodszego pokolenia pracą
w stowarzyszeniach?”, Co należałoby zrobić aby wzbudzić większe
zainteresowanie wśród młodzieży i jak szkolnictwo mogłoby
uczestniczyć w procesie popularyzacji „idei stowarzyszeniowej”?,
„Jak winna wygladać współpraca między Polską i Polonią?”, itp.

W trakcie Zjazdu, w kategorii „Inżynierowie
Polonijni”, otrzymał za swoją działalność
naukową i inżynierską tytuł i statuetkę „Złotego
Inżyniera 2016”, dr hab. inż. Jerzy Niziński,
członek SITPF.
dr hab. inż. Jerzy Niziński
13. października w Wiedniu - konferencja w salonach Ambasady
RP pod Honorowym Patronatem i z udziałem J.E. Ambasadora RP
w Austrii mgr Artura Lorkowskiego. Odczyty wygłosili : dr hab. inż.
Tadeusz Pająk pt. „”Waste to Energy” w Polsce, jako alternatywne
źródło energii – aktualny stan i perspektywy dalszego rozwoju” oraz
Dipl.-Ing. Wojciech Spalony, członek VPI, Prezes Zarządu firmy
AFT Sp. z o.o.: „Nowoczesne urządzenia w instalacjach ochrony
powietrza dla energetyki”. Kol. Andrzej Tombiński, Wiceprezes VPI,
Prezes Zarządu firmy „Re-Bau”, zaprezentował osiągnięcia firmy z
okazji jej 20-lecia.
14. października w Wiedniu – XIII Walne Zebranie w siedzibie
WPHiI Ambasady RP w Austrii, w trakcie którego podsumowano
działalność Federacji i stowarzyszeń członkowskich i dokonano
wyborów do Sekretariatu Generalnego na kadencję 2016-2019.
Sekretarzem Generalnym został ponownie wybrany Kol. Janusz
Ptak (SITPF), Z-cą SG Kol. Andrzej Kajzer (ZFPITN) a Skarbnikiem
Kol. Katarzyna André (SITPF). Opiekę nad witryną internetową jako
Webmaster przejął Kol. Piotr Świeboda (STP) a koordynatorem ds.
Administracyjnych została Kol. Bożena Prochaska (VPI).

Władze EFPSNT wybrane na WZ (od lewej):
Józef Buczak (Prezes 2015/16), Lucjan Sobkowiak (Prezes 2016/17),
Katarzyna André (Skarbnik 2016-19), Andrzej Kajzer (Z-ca Sekretarza
Generalnego 2016-19) i Janusz Ptak (Sekretarz Generalny 2016-19)

Przewodnictwo Federacji na rok 2016-17 zostało przekazane
stowarzyszeniu SITPF. Przewodnictwo z rąk Kol. Józefa Buczaka,
Prezesa VPI przejął Kol. Lucjan Sobkowiak, Prezes SITPF.
20-23. października - Stowarzyszenie Techników i Inżynierów
Polskich na Litwie pod patronatem św. Rafała Kalinowskiego
obchodziło Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia. Centralna
uroczystość Jubileuszu miała miejsce 21. października, w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie. W ramach uroczystości odbyła się
międzynarodowa konferencja na temat „Wkład inżynierów w rozwój
przedsiębiorczości“.

Uczestnicy sesji (od lewej): Prof. dr Henryk Malewski (Prezes SNPL), dr
n. tech. Andrzej Bratkowski (PIIB), inż. Katarzyna Fijałkowska
(Pełnomocnik Prezesa SEP ds. współpracy ze środowiskiem
młodzieżowym IEEE), Prof. dr hab. inż. Józef Suchy (Wiceprezes FSNT
NOT), mgr inż. Jerzy Kusak (Prezes SIP w Niemczech) i dr inż Marian
Zastawny (Prezes STP w WB)

Zasłużeni członkowie STIPL, odznaczeni z okazji Jubileuszu
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2. grudnia - została udostępniona nowo-reaktywowana witryna
internetowa EFPSNT. Została ona zrealizowana przez firmę
PACH w Szczecinie na podstawie specyfikacji sporządzonej przez
Kol. Marka Piekarskiego z STP. Prace wykończeniowe zostały
dokonane przy współpracy i pod nadzorem nowego Webmastera,
mgr inż. Piotra Świebody (STP). Witryna jest dostępna pod
adresami: www.efpsnt.org i www.efpsnt.eu.

2017
6. stycznia - Zarząd SNPL nadał tytuł Członka Honorowego
wybitnym naukowcom: prof. dr. hab. Romualdowi Brazisowi
(Litwa) i prof. dr. hab. Marcelemu Kosmanowi (Polska). Na
spotkaniu został zaprezentowany i wręczony wszystkim obecnym
16. tom Rocznika SNPL.
19. marca - STP zorganizowało Poland's Contribution w ramach
„Science Day” (wykłady, warsztaty i eksperymenty, nauka,
technologia i inżynieria oraz wkład polskich naukowców w rozwój
społeczeństwa).
27. lutego - Prezes STP w Wielkiej Brytanii, dr
inż. Marian Zastawny został wyróżniony
tytułem Złotego Inżyniera Polonijnego w XXIII
plebiscycie
czytelników
„Przeglądu
Technicznego”.
dr inż. Marian Zastawny

12. października w Paryżu - XIV Walne Zebranie Federacji w
Stacji Naukowej PAN w Paryżu. W trakcie obrad podsumowano
Federacji za poprzednią kadencję 2016-2017 i przekazano
przewodnictwo Federacji Koleżankom i Kolegom z ZFPITN, czego
oficjalnie dokonali prezesi obu stowarzyszeń: Kol. Lucjan
Sobkowiak i Kol. Andrzej Kajzer.
Prezes SITPF Kol. Lucjan Sobkowiak
przekazuje prezydencję EFPSNT na rok
następny Prezesowi ZFPITN Kol.
Andrzejowi Kajzerowi, wręczając Mu
jednocześnie broszurę 100-lecia SITPF

Omówiono dalszą działalność Federacji i
m.in.
zadecydowano zakończenie
eksperymentu
Rozszerzonego
Sekretariatu i zaproponowano tworzenie
w przyszłości ekip ad hoc do realizacji
konkretnych zadań. 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. Do pracy w zespole
redakcyjnym witryny oprócz SG, wyraziła zgodę Kol. Krystyna
Liziard (SITPF).
Zadecydowano przejść wyłącznie na wersję elektroniczną „Flash
Info”, co pozwoliło na powiększenie jego objętości przy
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów realizacji i wysyłki.

6-8 kwietnia - Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja
naukowa pt. „Nauka a oświata mniejszości narodowych w
Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro“ zorganizowana przez SNPL w
Wilnie. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in.: szkolnictwa polskiego
na Litwie, w Czechach, Mołdawii i Rumunii, szkolnictwa
mniejszości niemieckiej w Polsce, standardów europejskich oraz
międzynarodowych dotyczących edukacji przedstawicieli
mniejszości narodowych i etnicznych w Europie., szkolnictwa
mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej w okresie
międzywojnia i po zakończeniu II wojny światowej, oświaty, nauki
na Wileńszczyźnie oraz kształtowania poczucia tożsamości
narodowej oraz regulacjom prawnym oświaty mniejszości.
9-10. czerwca w Krakowie - „Warsztaty Nauki o Środowisku”
z inicjatywy SITPF pod Honorowym Patronatem: Ambasady Francji
w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Województwa
Małopolskiego, Centre-Val de Loire, PAN, FSNT NOT i EFPSNT.
Organizatorami byli m.in. SITPF, PAN w Paryzu oraz IRD we
Francji. Wpisywały się one w cykl zapoczątkowany Europejskim
Sympozjum nt. ochrony przeciwpowodziowej, zorganizowanym w
Paryżu w 2012 r. Celem warsztatów było integrowanie środowiska
specjalistów, wymiana ich doświadczeń naukowych, stworzenie
ram do współpracy wokół problemów związanych z powiązaniem
ekologii i inżynierii środowiska wraz z wykorzystaniem w
dydaktyce, kształtowaniu i ochronie środowiska. Wzięlo udział 50.
specjalistów z Europy i zaprezentowano 45 artykułów.
11. lipca – wizyta członków Zarządu STP u najstarszego członka
STP, inżyniera górnictwa, Władysława Henryka Folkierskiego w
jego mieszkaniu z okazji 103 (!) rocznicy urodzin.
Inżynier Folkierski studiował w Akademii Górniczej-Hutniczej w
Krakowie i był członkiem brytyjskiego Mineral Engineering Society.
Jubilat wstąpił do STP w 1941 roku. 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.
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Uczestnicy WZ EFPSNT w PAN w Paryżu. Od lewej: Kol. Andrzej Kajzer
(ZFPITN), Piotr Świebooda (STP), Marta Goworko (ZFPITN), Józef Buczak
(VPI), Katarzyna André-Marucha (SITPF), Andrzej Fórmaniak (STP),
Arnold Piotrowicz (STIPL), Krystyna Liziard (SITPF), Wojciech Stankowicz
(SNPL) i Jerzy Habdank-Toczyski (STP). Na zdjęciu brakuje tylko
robiącego zdjęcie - Janusza Ptaka.

W dniu 14.10.17 w Bibliotece Polskiej w Paryżu miało miejsce
zebranie Rady Naukowej. Ustalono, że w programie działań, które
mogłyby być prowadzone przez stowarzyszenia pod egidą
EFPSNT winny się znależć m.in.: udział w „Dniach Nauki”,
współpraca w zakresie podwójnych doktoratów, wydawanie
artykułów naukowych na stronie internetowej Federacji,
współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie pomocy studentom
przyjeżdżającym w ramach programu ERASMUS w integracji w
środowisku techniczno-gospodarczym.
13-15. października - Jubileusz 100lecia SITPF 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
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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
Koledzy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Główne uroczystości miały miejsce w dniu 13. października br. w
salonach Ambasady RP we Francji. W referacie inauguracyjnym
Kol. Lucjan Sobkowiak przedstawił szczgółowo historię SITPF.
Referat nt. stowarzyszeń naukowo-technicznych w historii
wygłosiła Pani Prezes FSNT NOT, Ewa Mańkiewicz-Cudny.
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. Gratulacje przekazały delegacje: FSNT NOT z Wrocławia i
Słupska, z Dyrekcji MGGP z Krakowa, od „Vox Pelegrina” z Paryża
oraz od poszczególnych stowarzyszeń europejskich. Kryształową
statuetkę od EFPSNT wręczyła ekipa Sekretariatu Generalnego.
Fot. Polonia Technica

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)

Zostały wręczone Złote Odznaki SITPF a uczestnicy Jubileuszu
otrzymali pamiątkowy medal oraz „Broszurę 100-lecia SITPF”.

Wystawa „100 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Polskich we Francji” obrazowała zarówno 100 lat
działalności SITPF jak i też sylwetki polskich inżynierów i ich wkład
w rozwój gospodarczy Europy i świata. Dwa afisze poświęcone były
EFPSNT i jej stowarzyszeniom członkowskim.
Jubileusz zakończyła uroczysta Gala w Pałacu Luksemburskiego,
siedzibie Senatu Francji.
16. października – Prezes SNPL prof. dr. Henryyk Malewski i
Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w
Pułtusku prof. dr. hab. Adam Koseski podpisali „Umowę o
współpracy”, mająca na celu nawiązanie współpracy oraz
realizacji
wspólnych
projektów
naukowo-badawczych,
rozwojowych i dydaktycznych, a także sprzyjaniu i umacnianiu
dobrosąsiedzkich stosunków polsko-litewskich i wspieraniu
aktywności naukowej Polaków na Litwie.
16-22. października w Krakowie - V Kongres Polskich
Towarzystw Naukowych w Świecie zorganizowany przez Polską
Akademię Umiejętności. Uczestniczyło w nim ponad 100
przedstawicieli polskich stowarzyszeń naukowych i technicznych z
całego świata. Na zaproszenie organizatorów w Kongresie
uczestniczyli: Sekretarz Generalny Kol. J.Ptak reprezentujący
oficjalnie EFPSNT i prof. Henryk Malewski, Prezes SNPL. Wzięli
udział w panelu „Polskie towarzystwa naukowe w świecie i ich rola
w kształtowaniu etosu inteligencji polskiej”, J.Ptak z referatem
poświęconym
genezie
i
działalności
Europejskiej
Federacji
Polonijnych
Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych. Przygotowali
Oni także afisze: prof. H.
Malewski nt. działalności SNPL
a J.Ptak nt. EFPSNT.,
wystawione we wejściu do
siedziby PAU w Krakowie.
17-18 listopada - Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Polskich
Inżynierów i Techników w Austrii (Verein Polnischer
Ingenieurinnen und Ingenieure in Österreich), pod Honorowym
Patronatem Ambasadora RP w Austrii, Pani Jolanty Róży
Kozłowskiej. Wśród przybyłych gości m. in.: Prezes FSNT NOT
Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes WR FSNT NOT, Tadeusz
Nawracaj, Wiceprezes Zarządu WR FSNT NOT, Piotr Gorzelany,
reprezentujący EFPSNT Prezes ZFPITN, Andrzej Kajzer, Prezes
Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech, Jerzy Kusak,
przedstawiciel STP, Krzysztof Ruszczyński, Honorowy Konsul
Generalny Republiki Austrii w Krakowie, Wiceprezes VPI, Andrzej
Tombiński, były Prezes VPI; Wojciech Rogalski. Kol. Andrzej Kajzer
odczytał gratulacje w imieniu Sekretarza Generalnego EFPSNT.

Odznaczeni Złotą Odznaką SITPF w towarzystwie Prezesa
L.Sobkowiaka i Wiceprezesa J.Ptaka

14. października - seminarium „4.0 rewolucja przemysłowa”, w
Bibliotece Polskiej w Paryżu, na którym wygłoszono 10 referatów
na współczesne tematy a m.in. „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”.

Fot. Polonia Technica

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
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2018
27. stycznia - międzynarodowa konferencja pt. „Powstanie
Styczniowe 1863 r. 110 rocznica śmierci św. Rafała
Kalinowskiego” zorganizowana przez STIPL. Postać patrona
STIPL w interesujący sposób przybliżył Wiktor Piwkowski,
sekretarz generalny Polskiego Związku Techników i Inżynierów
Budownictwa w Warszawie.
Od lewej :
Robert Niewiadomski
(Prezes STIPL)
i Wiktor Piwkowski
(Prezes PZITB)

2. lutego – w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu jeden z licznych
swoich odczytów wygłosił Kol. Dipl. Ing.
Krzysztof Dąbrowski z VPI. Tym razem był on
poświęcony Kazimierzowi Prószyńskiemu
(1873 – 1945), inżynierowi, konstruktorowi
projektorów i kamer filmowych, zwłaszcza
lekkich i przenośnych, w tym pierwszej ręcznej
kamery filmowej Aeroskopu. K. Prószyński był
nazywany „Kolumbem kinematografii”, a także
„Polskim Edisonem”.
19-21. kwietnia - w Domu Kultury Polskiej w Wilnie miała miejsce
międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Setna rocznica
rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości
narodowych w Europie” zorganizowana przez SNPL pod
patronatem m.in. EFPSNT. W konferencji wzięło udział ponad 100
uczestników z litewskich i polskich ośrodków naukowych oraz kilka
osób z Czech, Niemiec i Włoch.
26. kwietnia w Warszawie w Domu Technika – udział EFPSNT
w uroczystym spotkaniu inżynierów polskich i polonijnych z okazji
100-lecia odzyskania Niepodległości pt. „Wkład inżynierów w
odzyskanie niepodległości i budowę państwowości”,
zorganizowanym przez FSNT NOT. Z ramienia EFPSNT udział
wzięli Koledzy: Marian Zastawny (STP), Henryk Falkowski i
Stanisław Sankowski (STIPL) i Janusz Ptak (SITPF).
W
trakcie
spotkania
dokonano otwarcia wystawy
100-lecia
SITPF
w
Warszawskim
Domu
Technika. Otwarcia wystawy
dokonali: Pani Prezes NOT
Ewa Mankiewicz-Cudny i
Wiceprezes SITPF Kol.
Janusz Ptak.
27. kwietnia – w siedzibie FSNT NOT w Warszawie miało miejsce
zebranie przygotowawcze XXVI Kongresu Techników Polskich i IV
Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, które odbędą się w dniach
13-15 czerwca 2019 r. na AGH w Krakowie. W zebraniu, któremu
przewodniczyła p. E.Mankiewicz-Cudny udział wzięli m.in.
członkowie EFPSNT: J.Ptak (SITPF), M.Zastawny (STP), J.Buczak
(VPI), H.Falkowski i S.Sankowski (STIPL).
Sierpień - z inicjatywy Kol. J.Gierlińskiego z STP oraz z bardzo
wydajną pomocą Kol. Krystyny Lapin z SNPL zostało założone
hasło EFPSNT w Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Federacja_Polonijnych_St
owarzysze%C5%84_Naukowo-Technicznych_(EFPSNT).

16

26-27. września - w Europejskim Forum Technologicznym w
Katowicach, reprezentując EFPSNT, uczestniczył Kol. Janusz
Ptak. Europejskie Forum Technologiczne połączone było z XV
Kongresem Nowego Przemysłu i Expo Nowy Przemysł. W tym
wydarzeniu wzięło udział ponad 700 uczestników. W sesjach
tematycznych poruszane były m.in. takie zagadnienia jak: przemysł
4.0, nowa energia, innowacje a także robotyka w medycynie,
przyszłość transportu czy też kwestie recyklingu.
Na Gali Forum statuetkę
„Złotego
Inżyniera
Polonijnego”
otrzymał
mgr inż. Janusz Ptak.
Wręczenia
dokonali:
Prezes FSNT NOT i
Redaktor
Naczelna
„Przeglądu Technicznego”
Pani Ewa MańkiewiczCudny oraz Dyrektor
Instytutu
Mechaniki
Precyzyjnej w Warszawie,
Fot. FSNT NOT
Członek
Zarządu
Głównego SIMP, mgr inż. Tomasz Babul.
18-21. października - XV Walne Zebranie w Heidelbergu,
zorganizowane przez Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i
Techników w Niemczech.
W spotkaniu wzięło udział ponad 30 uczestników a wśród nich
oprócz członków EFPSNT, liczni goście przybyli z Polski: Prezes
FSNT NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Pro-rektor AGH ds.
Współpracy prof. dr hab. inż. J. Lis, Dyrektor „Domu Technika” w
Warszawie Pan J. Rożek, delegacja z Wrocławskiej Rady FSNT
NOT z mgr inż. T.Nawracajem na czele a także dr Joanna Pyłat ze
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Konferencja pt. „1918 - 2018 – 100 lat odzyskania Niepodległosci
- Polscy Inżynierowie w służbie Ojczyzny” w Print Media
Akademy w Heidelbergu poprzedziła WZ. Zostały wygłoszone
liczne referaty przez członków Federacji i przybyłych gości, m.in.:
„Udział inżynierów w odbudowie państwowości” „V Zjazd Polonii
Swiata – Forum Nauki”, „Budowniczowie Polski Niepodległej”,
„Wybrane aspekty polskiej myśli naukowo-technicznej na Litwie:
wczoraj i dzisiaj”, „prof. Olgierd C. Zienkiewicz - sylwetka wybitnego
inżyniera”, „Najnowsze systemy hamulcowe”, „Nowe materialy
elektroniczne” czy też „Ozonoliza nowy trend w oczyszczaniu
ścieków”.
W trakcie Walnego Zebrania
zaprezentowano
działalność
Federacji za ubiegłą kadencję
dokonano przekazania prezydentury
na następną kadencję 2018-2019
przez Prezesa ZFPITN Dipl. Ing.
Kol. A.Kajzer
Andrzeja Kajzera, Prezesowi SNPL
i Kol. H.Malewski
prof. dr Henrykowi Malewskiemu.
Ponadto, zgodnie z przysługującymi WZ uprawnieniami
określonymi w § III.3 Statutu EFPSNT, przyznano Prezesowi
Zarządu Głównego FSNT NOT Pani Ewie Mańkiewicz-Cudny
tytuł Członka Honorowego „za wieloletnią działalność na rzecz
zrzeszania polskich i polonijnych stowarzyszeń technicznych i
współpracę z EFPSNT”. Wręczenia dyplomu podpisanego przez
Kolegów Prezesów i Sekretarza Generalnego dokonali: J.Ptak
(Sekretarz Generalny), A.Kajzer (Prezes kadencji 2017-18) i
H.Malewski (Prezes kadencji 2018-19) w trakcie wieczornej Gali w
restauracji „Wolfsbrunnen”, u podnóża zamku w Heidelbergu.
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10. marca - II Edycja Science Day: Polish Contribution w
Londynie. STP było jednym z organizatorów tego wydarzenia.
Cel Science Day to: popularyzacja nauki wśród polskiej
społeczności w Wielkiej Brytanii, promocja osiągnięć polskich
naukowców w Wielkiej Brytanii a także zainteresowanie młodzieży
nauką i informowanie o możliwościach zawodowych.
13. kwietnia - IX Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO
z udziałem STP i pod Patronatem honorowym EFPSNT w POSK’u
w Londynie pt. “Polacy tworzący nowoczesną Wielką Brytanię wkład polskich inżynierów w rozwój brytyjskiej myśli
technicznej na przestrzeni ostatniego stulecia” prezentająca
wpływ polskich inżynierów na rozwój brytyjskiej myśli technicznej.

Wręczenie Dyplomu Członka
Honorowego EFPSNT
O lewej : Kol. A.Kajzer, Pani
Ewa Mańkiewicz-Cudny,
Kol. J.Ptak, Kol. H.Malewski

W trakcie Gali, członkowie stowarzyszeń EFPSNT zostali
odznaczeni Odznakami Honorowymi FSNT NOT.
Złotą Honorową Odznakę NOT otrzymali:
- mgr inż. Katarzyna ANDRÉ-MARUCHA (SITPF, Francja)
- prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁOZOWSKI (SNPL, Litwa)
Srebną Honorową Odznakę NOT otrzymali (alfabetycznie):
- mgr inż. Ryszard DRAPAŁA (ZFPITN, Niemcy)
- mgr inż. Krystyna LIZIARD-SZEWCZAK (SITPF Francja)
- mgr Małgorzata POGORZELSKA (STP, Wielka Brytania)
- mgr inż. Andrzej STASZAK (ZFPITN, Niemcy)
- dr inż. Ewelina WACHNICKA (STP, Wielka Brytania)
- mgr inż. Halina WĄSOWSKA (ZFPITN, Niemcy)
Uczestnicy WZ zwiedzili Centrum Astronomiczne Inst. Max Planck,
Palatynat Książęy, miasto Speyer i Heidelberg a także zamek
Wachenheim z produkcją „sekt”, czyli szampana niemieckiego.

Uczestnicy spotkania przed Centrum Astronomicznym Instytutu Max
Planck w Heidelbergu.
Dzięki istnieniu EFPSNT Polacy z Austrii, Francji, Litwy, Niemiec, Wielkiej
Brytanii i Polski a nawet z Danii i Australii mogli się spotkać, dyskutować
na tematy techniczne i społeczne i wzmocnić kontakty osobiste.

W 2018 r. przedstawiciele EFPSNT uczestniczyli w jubileuszach
stowarzyszeń technicznych w Polsce a Sekretarz Generalny
EFPSNT przesłal z tej okazji gratulacje i życzenia dalszych
osiągnięć na ręce Prezesów obu Rad:
 12-14. września - dr Jan Suski z SITPF wziął udział w
Jubileuszu 50-lecia Rady Regionalej FSNT NOT w Słupsku
gdzie wygłosił referat zatytułowany „Nowe technologie w
zastosowaniach do budynków inteligentnych”
 3. grudnia - Dipl. Ing. Andrzej Kajzer ze ZFPITN wziął udział w
Jubileuszu 70-lecia Wrocławskiej Rady FSNT NOT.

2019
6. stycznia – w trakcie świątecznego spotkania członków i
sympatyków SNPL prof. dr. hab. Tadeusz Łozowski otrzymał z
rąk Prezesa SNPL prof. dr. Henryka Malewskiego Złotą Odznakę
NOT, przyznaną Mu przez Zarząd Główny FSNT NOT.
SNPL liczy obecnie 68 członków zwyczajnych, 4 członków
seniorów, 5 członków wspierających, 4 członków honorowych.

25-27. kwietnia w Wilnie - VI Międzynarodowa Konferencja
Naukowa pt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...”
zorganizowana przez SNPL miała na celu analizę przesłanek
zawarcia Unii Lubelskiej i jej wpływu nie tylko na rozwój
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale też na współczesne
stosunki geopolityczne w Europie.
3. maja - Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja polskie odznaczenia
otrzymali członkowie SNPL: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP
– dr hab. Henryka Ilgiewicz a Złoty Krzyż Zasługi – dr Marian
Grygorowicz, dr Leon Sokołowski, prof. dr Henryk Malewski, prof dr
Wojciech Stankiewicz i dr Eugeniusz Wasilewski oraz członkowie
STIPL: Srebrny Krzyż Zasługi – inż. Henryk Falkowski i inż.
Robert Niewiadomski.
10. maja w DKP w Wilnie – odbyło się, zorganizowane przez
STIPL, polsko-litewskie spotkanie przedstawicieli branży
inżynierskiej oraz technicznej z udziałem ok. 40 uczestników m.in.
z Mazowieckiej OIIB.
13-15. czerwca w Krakowie – IV Światowy Zjazd Inżynierów
Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich.
Obrady w sesjach panelowych i tematycznych będą się toczyły w
Akademii Górnoczo-Hutniczej i na Politechnice Krakowskiej.
Temat krakowskich obrad:
„Inżynier Przyszłości”. Jest to
odpowiedź na 4. rewolucję
przemysłową, która stawia
olbrzymie zadania przed polską
nauką, techniką i gospodarką a
także przed przygotowaniem
społeczeń-stwa do życia i pracy
w dobie sztucznej inteligencji.
EFPSNT jest w tej edycji Zjazdu
jednym ze współorganizatorów
a jej członkowie uczestniczą
jako moderatorzy i paneliści
sesjach tematycznych, m.in.:
prof. dr W. Stankiewicz (SNPL)
- „Inżynierowie polscy w dziele
Niepodległości”, dr inż. M.
Zastawny (STP) - „Inżynier - propozycja młodych”, Dipl. Ing. W.
Rogalski (VPI), dr hab. inz. J. Nizinski (SITPF) i Dipl. Ing. J. Buczak
(VPI) - „Inżynier a środowisko”, mgr inż. L. Sobkowiak (SITPF) i dr
inz. B. Skolyszewska-Kühberger (VPI) - „Inżynier w świecie maszyn
(Industry 4.0)”, dr M. Szejbak (SNPL) i dr inż. M. Zastawny (STP) „Inżynier w IT” oraz mgr inż. A. Tombiński (VPI), mgr inż. P.
Świeboda (STP) i Dipl. Ing. A.Kajzer (ZFPITN) w sesji „Inżynier a
infrastruktura” a mgr inż. J. Ptak, Sekretarz Generalny EFPSNT,
bierze udział w Komitecie Sterującym i Wnioskowym IV Zjazdu.
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PODSUMOWANIE
23. kwietnia 2019 r. minęło 15 lat od podpisania aktu fundacyjnego
EFPSNT w Londynie. Można by się zapytać czy Federacja spełniła
pokładane w niej oczekiwania?
Odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna i jakkolwiek Federacja
nie dysponuje ani zasobami ludzkimi ani środkami finansowymi dla
prowadzenia samodzielnej działalności, niemniej w oparciu o
możliwości stowarzyszeń członkowskich doprowadziła do realizacji
celu i zadań przed nią postawionych:
 zintegrowania polonijnego środowiska naukowo-technicznego
w Europie,
 uwidocznienia w polskim świecie inżynierskiem europejskich
stowarzyszeń technicznych poprzez organizację lub też
współudział w istotnych wydarzeniach polskiego i polonijnego
świata naukowo-technicznego,
 promocję polskiej i polonijnej myśli technicznej i naukowej.
Dzięki organizowanym dorocznym walnym zebraniom, polonijni
naukowcy, inżynierowie i technicy z krajów europejskich mieli
możność lepiej się wzajemnie poznać i współpracować a także
poznać naukowe i techniczne środowiska w Polsce.
Rola EFPSNT jest aktualnie coraz bardziej rozpoznawalna o czym
świadczy coraz istotniejszy udział jej członków w organizowanych
przez organizacje techniczne i naukowe w Polsce zjazdach,
kongresach i sympozjach.
Federacja jest także inicjatorem i koordynatorem istotnych
wydarzeń techniczno-naukowych.
Dla podsumowania należy przypomnieć, ze w 15-letnim okresie
istnienia, Federacja uczestniczyła w takich akcjach jak:
 apel Polonii technicznej tzw. „Apel Paryski” z listopada 2002 r.,
jeszcze przed utworzeniem formalnym Federacji, skierowany
do środowisk technicznych, gospodarczych i społecznych w
Polsce o zdecydowane wyrażenie poparcia dla idei
zjednoczonej Europy oraz o podjęcie skutecznych działań na
rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 inicjatywa w 2005 r. w stosunku do organów Unii Europejskiej
z poparciem dla kandydatury Wrocławia na lokalizację
Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT),
 wysyłka listów do najwyższych władz polski w sprawi obrony
Polskiej Izby Urbanistów przed likwidacją w 2014 r.,
 współorganizacja I i II Forum Polonijnego w Londynie nt.
pomocy w adaptacji zawodowej polskich inżynierów i techników
przebywających w Wielkiej Brytanii,
 współorganizacja V Międzynarodowego Sympozjum „Polacy
Razem” w Wiedniu w listopadzie 2006 r.,
 udział w II Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na
Obczyźnie w PAU w Krakowie i w Sympozjum „Polski inżynier
w kraju i na świecie” na AGH w 2008 r. oraz w V Kongresie
Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie w PAU w Krakowie
w 2017 r.,
 istotny udział w kolejnych I, II i III Światowych Zjazdach
Inżynierów Polskich w Warszawie (2010 i 2013 r.) i we
Wrocławiu (2016 r.) z licznymi referatami jako moderatorzy i
paneliści oraz w pracach Komitetu Sterujacego,
Programowego i Wnioskowego,

 współpraca przy organizacji IV Światowego Zjazdu Inżynierów
Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich w Krakowie w
2019 r.,
 udział w XXIV Kongresie Techników Polskich, w Łodzi 24-25
maja 2011 r., z referatami oraz w Komisji Wnioskowej,
 współorganizacja i wsparcie finansowe Europejskiego
Sympozjum
„Współczesne
problemy
ochrony
przeciwpowodziowej” w Paryżu i Orleanie w marcu 2012 r.
 organizacja we współpracy z PAN i Uniwersytetem Rolniczym
w Krakowie oraz IRD w Orleanie pod egidą EFPSNT
warsztatów w Paryżu (2015 r.) i Krakowie (2017 r.) nt. ekologii
i ochrony środowiska,
 współudział w organizacji licznych konferencji:
- cyklu konferencji 90-lecia SITPF nt. wkładu polskiego
inżyniera w rozwój gospodarczy Francji w 2007 r.,
- polsko-niemieckiej konferencji na temat: „Bezpieczna
infrastruktura drogowa i jej znaczenie dla gospodarki” w
Berlinie w 2009 r.,
- w wyjeździe studyjno-turystycznym do Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu w 2010 r.,
- konferencji na tematy energetyczne pt. „Współczesne
problemy energetyczne” w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w
2012 r.,
- międzynarodowej konferencji „Innowacyjna gospodarka –
czysta woda” w Polsce, w listopadzie 2013 r.,
- konferencji pt. „Wkład inżynierów polskich w rozwój
technologii i innowacyjności polepszający stan gospodarczy
krajów Europy” w Wilnie, październik 2014 r.,
- sympozjum nt. 4. rewolucji przemyslowej w Paryżu w 2017 r.,
 poparcie kandydatur na „Złotego Inżyniera Roku” plebiscytu
„Przeglądu Technicznego” dla kilku wybitnych przedstawicieli
polonijnego świata inżynierskiego,
 udzielanie Patronatu Honorowego EFPSNT na organizowane
przez stowarzyszenia członkowskie wydarzenia, m.in. na
międzynarodowe konferencje techniczne i naukowe, w których
konferencje na tematy geopolityczne i historyczne
organizowane przez Stowarzysznie Naukowców Polaków Litwy
zajmują poczestne miejsce,
 wspieranie studenckich działań technicznych i konstruktorskich
jak np. Konkurs KOKOS AGH
Federacja brała i bierze nadal czynnie udział w życiu współnot
polonijnych i manifestacjach o charakterze patriotycznym Polonii
m.in. w uroczystościach przed Pomnikiem Katynia w Londynie w
2004 r., w corocznej pielgrzymce Polonii francuskiej do Polskiej
Nekropolii w Montmorency pod Paryżem, udział w uroczystościach
na wileńskiej nekropolii Rossa, poświęconych rocznicy
ustanowienia Konstytucji 3. Maja a także w konferencjach z okazji
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości z tematami
przypominającymi wkład polskich inżynierow w odbudowę
Ojczyzny.
Stworzona i uktualniana witryna internetowa EFPSNT:
www.efpsnt.org oraz Biuletyn Informacyjny „FLASH Info” i
strona na Wikipedii informują na bieżąco o aktualnych działaniach
EFPSNT i jej stowarzyszeń członkowskich.
Paryż,15. maja 2019 r.

Z okazji Jubileuszu 15-lecia należałoby życzyć Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych i jej stowarzyszeniom członkowskim dalszej aktywnej działalności oraz aby nadal
i jeszcze dobitniej kontynuowała swoją integracyjną rolę polonijnego i polskiego środowiska naukowotechnicznego a także aby jeszcze szerzej promowała polską i polonijną myśl techniczną i naukową.
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Od Autora:
Niniejsza publikacja oparta jest na osobistych notatkach Autora z okresu tworzenia i 15-letniej działalności
Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych jak również na sprawozdaniach z
zebrań i konferencji oraz informacji o działalności, nadesłanych przez stowarzyszenia członkowskie.
Broszura została zredagowana w sposób możliwie egzostywny, aby dać Czytelnikowi jak najpełniejszy obraz
roli Federacji w polonijnym środowisku naukowo-technicznym a jednocześnie przypomnieć Koleżanki i
Kolegów, tych którzy ją tworzyli i na codzień działają.

Projekt, tekst i opracowanie graficzne
Janusz PTAK

2, rue Fosse au Bossu, 27930 Angerville, Francja
e-mail : janusz.ptak@wanadoo.fr
mob. +33 6 87 56 81 70

Janusz Ptak, urodzony w 1947 r. w Krakowie, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej z tytułem magistra
inżyniera w dziedzinie automatyki i elektroniki.
Pracował w dziedzinie mikroelektroniki w Polsce i w firmach elektronicznych PHILIPS i kanadyjskiej CMAC we Francji jako szef wydziału rozwojowego i „Engineering Steering Committee”, koordynującego
wdrożenia nowych technologii.
Działacz polonijny: prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji w latach 20032012 i wiceprezes 2001-2003 i 2012-2018, współzałożyciel Europejskiej Federacji Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, jej prezes w 2007 r. i od 2013 r. Sekretarz Generalny, prezes
stowarzyszenia francuskiego ARCIE.
Autor licznych artykułów i prezentacji na konferencjach mikroelektronicznych (ISHM, IMAPS, MIDEM) oraz konferencji na
rzecz promocji Polski i polskiej myśli technicznej (PAN w Paryżu, Maison de l’Europe, BA105). Wieloletni redaktor
wydawnictwa „Flash” i Biuletynu Informacyjnego SITPF oraz „Flash Info” EFPSNT.
„Złoty Inżynier Polonijny 2018”, członek Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite we Francji,
Członek Honorowy: SITPF, „Polonia Technica” w Nowym Jorku a także AMOPF we Francji.
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