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Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 

 
Rok 2016 zanosi się 

pracowity dla naszej Federacji.  

W poprzednim wydaniu 
zdałem Wam relację z Walnego 
Zebrania EFPSNT w Londynie i podjętych tam 
uchwał. Teraz przyszedł czas na ich wdrożenie.  

Na początku tego roku miał miejsce 
pierwszy etap wdrożeniowy. Stowarzyszenia 
EFPSNT wydelegowały swoich przedstawicieli 
do Sekretariatu Generalnego, reprezentantów 
do Rady Naukowej oraz została sporządzona 
lista kompetencji członków stowarzyszeń 
celem utworzenia Komisji Branżowo-
Tematycznych. W następnych miesiącach 
czeka nas rozpoczęcie konkretnych działań 
tych nowych organów Federacji. 

Federacja przygotowywuje się także do 
bardziej licznego udziału w tegorocznej edycji 
spotkań inżynierskich: III Światowego Zjazdu 
Inżynierów Polskich i XXV Kongresu 
Techników Polskich w czerwcu br., we 
Wrocławiu. Należy podkreślić, że większe niż w 
poprzednich edycjach, zaangażowanie EFPSNT, 
wynika z faktu, że nasza Federacja jest jednym 
z organizatorów tego wydarzenia obok FSNT 
NOT, Politechniki Wrocławskiej i Rady Polskich 
Inżynierów Ameryki Północnej. W związku z 
tym, czlonkowie stowarzyszeń Federacji, nie 
tylko wezmą udział jako uczestnicy ale także 
jako moderatorzy i paneliści. 

Mówiąc o ważnych wydarzeniach w 
naszym polonijnym świecie technicznym, 
należy również podkreślić Jubileusz 75-cio 
lecia „Polonia Technica” w USA, którego 
uroczystości odbędą się w dniach 20-22 maja 
w Konsulacie RP w Nowym Jorku. 

Na zakończenie mojego „Edito” parę słów 
na temat samochodów przyszłości i coraz 
bardziej wszechobecnych dronów. Pomimo 
uroczystych zapewnień producentów ich 
algorytmy funkcjonowania okazują się jeszcze 
dalekie od ich użytku na codzień. W USA doszło 
już do 27 wypadków z samochodami 
całkowicie autonomicznymi i do ostatniego 
wypadku 29go lutego z „Google Car”, firma 
Google musiała się przyznać do 
odpowiedzialności (L’Usine Digitale 5.03.16). Co 
natomiast dotyczy dronów, to wypadek z 
dronem, z którym belgijska VITO prowadziła 
próby pilnowania morskiego pólnocnej granicy, 
jest dość znamienny. Dron o wadze 55 kg i 3,5 
m rozpiętości, lecący z szybkością 170 
km/godz. wymknął się spod kontroli i wszedł 
obszar powietrzny Francji. W ślad za nim 
wyruszyły myśliwce: F-16 z Belgii oraz „Rafale” 
i helikopter z Francji! Ostatecznie dron się 
rozbił na polach w okolicy Reims we Francji 
(info. L’Usine Nouvelle 5.03.16). Dwie armie aby 
unieszkodliwić jeden cywilny dron! Niezłe ? 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

                                             Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 

 

 
 

 

 

 
  Styczeń-luty 2016 – realizacja postanowień 
podjętych na XII Walnym Zebraniu Europejskiej 
Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych w Londynie. Jedną z pierwszych 
było powiększenie składu Sekretariatu 
Generalnego (SG) o przedstawicieli 
stowarzyszeń członkowskich aby zapewnić ich 
większą reprezentatywność a jednocześnie 
stworzyć strukturę zdolną do prowadzenia 
długofalowych działań strategicznych i 
programowych. Tak więc obok już pełniących 
funkcje, elekcyjnych członków tj. Sekretarza 
Generalnego Kol. Janusza Ptaka, Z-cy SG Kol. 
Marka Piekarskiego, Skarbnika Kol. Katarzyny 
André-Marucha oraz Koordynatora ds. 
Administracyjnych Kol. Bozeny Prochaska w 
składzie Sekretariatu Generalnego znaleźli się (w 
porządku alfabetycznym krajów) Koleżanki i 
Koledzy: Austria – Paweł Ryznar (VPI), Francja - 
Krystyna Liziard (SITPF), Litwa – Wojciech 
Stankowicz (SNPL) i Stanisław Jakutis (SITPL), 
Niemcy – Aleksandra Radziwońska-Michalczuk 
(ZFPITN) oraz Wielka Brytania - Michał Wroński 
(STP). 

Do tworzącej się Rady Naukowej (RN) weszło 
już 15-tu przedstawicieli stowarzyszeń EFPSNT 
profesorów, doktorów i inżynierów  
reprezentujących takie dziedziny nauki jak : 
fizyka i chemia, elektronika i mikrolektronika, 
mechanika, architektura, ekologia 
środowiskowa, informatyka i mikrobiologia.  

Celem działalności RN, mającej charakter 
doradczy, oprócz szeroko rozumianej promocji 
EFPSNT na zewnątrz, byłaby realizacja 
ambitnych zamierzeń i celów programu 
ramowego odnoszącego sie do m.in. współpracy 
z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią 
Umiejętności oraz innymi 
instytucjami/uczelniami polskimi, polonijnymi i 
zagranicznymi oraz ogólnie rzecz ujmując, 
zajmowania stanowiska w kluczowych sprawach 
wewnątrz federacyjnych związanych z nauką, 
kształceniem itp.  

Została także zainicjowana lista kompetencji 
członków EFPSNT. Będzie ona stanowiła bazę dla 
stworzenia Komisji Branżowo-Tematycznych. Z 
dotyczas przesłanych informacji wynika, że 
kompetencje i ekspertyza Koleżanek i Kolegów 
stowarzyszeń członkowskich pokrywają niemal 
wszystkie dziedziny i sektory gospodarki, 
rozpoczynając na „A” od architektury aż do „Z” 
zarządzania. 

Niektóre z w/w przedwsięzięć i zmian 
strukturalnych będą prowadzone pilotażowo. Po 
roku funkcjonowania i ocenie rezultatów 
zostaną podjęte ostateczne decyzje, które będą 
zapewne wymagały zmian statutowych. 

Podjęta także została decyzja o odnowieniu 
witryny internetowej Federacji z zapewnieniem 
łatwiejszego i bardziej „przyjaznego” 
wprowadzania tekstu, tak aby członkowie SG 
mogli łatwo ją uaktualniać. Będzie ona 
prowadzona w języku polskim oraz wychodząc z 
założenia, że na arenie międzynarodowej 
językiem wiodącym jest angieski, także i w tym 
języku. 

 

 

 
 
 

 18 czerwiec 2015 – w 
siedzibie IHK (Izba 
Przemysłowo-Handlowa) w 
Berlinie odbyła się polsko-
niemiecka konferencja 
gospodarcza „Współpraca 

technologiczna jako motor rozwoju polsko-
niemieckich relacji gospodarczych”, w której 
uczestniczyła aktywnie nasza kilkuosobowa 
delegacja. Przewodniczyła jej Dipl.-Ing. Halina 
Wąsowska. W czasie konferencji mieliśmy 
własne stoisko promocyjno-informacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematem wiodącym konferencji była 
prezentacja istniejących powiązań pomiędzy 
gospodarką i ośrodkami badawczymi, 
innowacyjnymi przedsiębiorstwami i 
wyspecjalizowanymi instytutami z Polski i 
Niemiec oraz wskazanie programów i 
instrumentów wspierających polsko-niemiecką 
współpracę w tym obszarze. 

Celem konferencji było przedstawienie 
obecnych doświadczeń i przyszłych możliwości 
współdziałania w zakresie rozwoju i badań oraz 
zachęcenie przedsiębiorstw do podejmowania 
transgranicznej współpracy. 

Oprac. Ryszard Drapała ZFPITN 

 
  26 luty 2016 – odbyła się 
konferencja w języku francuskim 
pt. „Énergies renouvelables sans 
secrets – quelles énergies pour le 
futur ?" („Energie odnawialne bez 
tajemnic – jakie energie dla 

przyszłości?”) współorganizowana ze Stacją 
Naukową PAN w Paryżu. Pod auspicjami 
EFPSNT, wygłosił ją wiceprezes SITPF, mgr inż. 
Janusz Ptak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prelegent wprowadził najpierw uczestników w 
świat energii, jej znaczenia jakościowego i 
ilościowego, zasobów, konsumpcji i zużycia, 
nakreślając jednocześnie kontekst geopolityczny 
i precyzując specyficzny model „francuski” 

Z ŻYCIA FEDERACJI 
KONFERENCJE 

mailto:efpsn-t@orange.fr
http://www.polish-engineers-europe.org/
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związany z faktem, że energia jądrowa dostarcza 
we Francji prawie 80% elektryczności i 
reprezentuje ponad 50% całkowitej produkcji 
energii. 

Następnie zaprezentował wachlarz źródeł 
energii odnawialnej począwszy od jednej z 
nastarszych tzw. biomasy poprzez energie 
hydrauliczne (wykorzystujące energię spadku 
wody, prądów morskich, przypływów, fal, 
osmozy wody słonej i słodkiej, różnicy 
temperatur mórz) i geotermiczne a skónczywszy 
na obecnie modnych technologiach : wiatrowej i 
słonecznej. Te dwie ostatnie zostały omówione 
szczegółowo ze wskazaniem ich zalet i wad i 
związanym z ich masowym obecnie rozwojem, 
wzrostem kosztów produkcji energii. 

Z uwagi na fakt, że Francja jest krajem, w który 
masowo produkuje energię elektryczną ze 
źródeł jądrowych, i dzięki temu będącym 
jednym z najmniej produkujących CO2 (40 
g/kWh el.), nie mogło zabraknąć w prezentacji 
również i tego tematu. Po skrótowym 
wyjaśnieniu możliwych rodzajów reakcji 
jądrowych i generacji reaktorów (aktualne PWR 
reprezentujące 60% reaktorów na świecie, EPR 
które są w trakcie budowy we Francji i Finlandii, 
przyszłe generatory na „szybkich neutronach” – 
projekty Rapsodie, Phenix,, Super-Phenix i 
ASTRID) J.Ptak omówił również prace nad 
reaktorami termo-jądrowymi typu ITER w 
miejscowości Cadarache we Francji. 

Naświetlił także scenaria proponowane we 
Francji odnośnie tzw. „miksu energetycznego” 
od najbardziej konserwatywnego utrzymującego 
aktualny poziom produkcji energii jądrowej i 
zakładającego zwiększenie części energii 
odnawialnej mającej jedynie skompensować 
wzrost zapotrzebowania na energię aż po 
scenario, w którym energia jądrowa będzie 
całkowicie wyeliminowana do roku 2050 z 
jednoczesnym spadkiem zużycia do 50% 
obecnego zużycia. 

Na zakończenie Janusz Ptak dokonał 
porównania kosztów produkcji różnych metod 
produkcji energii elektrycznej i zaprezentował 
kilka idei innowacyjnych wręcz zaskakujących w 
tej dziedzinie.  

Oprac. Janusz Ptak 
 

  25 luty 2016 – z cyklu 
Czwartki 4You, w Sali Malinowej 
POSKu miało miejsce spotkanie z 
Katarzyną Murrells (Senior 

Recruiter at BSV Recruitment). 
Temat prelekcji: 

 "Polscy inżynierowie na rynku brytyjskim". 

Rynek pracy w Anglii jest otwarty na 
doświadczonych inżynierów budowlanych z 
Polski i innych krajów europejskich. Pomimo 
trudności, które napotykają w ciągu pierwszych 
miesięcy pracy, większość specjalistów 
pozostaje w Wielkiej Brytanii na długie lata, aby 
zdobyć międzynarodowe doświadczenie i 
pracować dla wielkich korporacji takich jak Arup, 
Atkins, Jacobs, Hoare Lea. 

Katarzyna Murrells zaprezentowała wyniki 
swojej analizy porównawczej standardów pracy 
pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, dokonanej 
w czasie dwuletniej pracy w BSV, na podstawie 
zebranych doświadczeń i opinii polskich 
inżynierów. 

 16-18 
czerwiec 2016 – 
odbędzie się III 
Światowy Zjazd 
Inżynierów 
Polskich we 

Wrocławiu. W tym roku połączony on będzie z 
XXV Kongresem Techników Polskich. 
Organizatorami tego ważnego wydarzenia są 
m.in.: FSNT NOT, Wrocławska Rada NOT, 

Politechnika Wrocławska, Europejska Federacja 
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych (EFPSNT) oraz Rada Polskich 
Inżynierów Ameryki Północnej. 

Obrady w sesjach plenarnych i technicznych 
będą się odbywały w formie paneli dyskusyjnych 
w Domu Technika, siedzibie Wrocławskiej Rady 
FSNT NOT i na Politechnice Wrocławskiej. 
Członkowie stowarzyszeń EFPSNT wezmą udział 
w większości sesji, bądź to jako moderatorzy 
sesji bądź też ich paneliści. 

Wśród moderatorów EFPSNT będą 
reprezentować: Prof. dr inż. Ryszard 
Chmielowiec, mgr inż. Janusz Ptak i mgr inż. 
Piotr Dudek. 

Jako paneliści wezmą udział w sesjach:  

„Znaczenie społeczne i gospodarcze 
stowarzyszeń naukowo-technicznych w kraju i 
za granicą”: 
 Prof. dr Henryk Malewski (SNPL) 
 Dr inż. Marian Zastawny (STPwWB) 

„Udział polskich badaczy i inżynierów w 
rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski 
i świata”  
 Dipl. Ing. Józef Buczak (VPI) 

„Rozwój gospodarki a ograniczenia emisji CO2 
- przykłady światowe, problemy polskie”  
 Dipl. Ing. Wojciech Spalony (VPI) 

 „Kształcenie i kariery inżynierskie w 
perspektywie globalizacji i rozwoju techniki – 
perspektywy dla młodych”  
 mgr inż. Lucjan Sobkowiak (SITPF) 
 Dipl. Ing. Andreas Kajzer (ZFPITN) 

„Gospodarka a nauka: Współpraca wyższych 
uczelni technicznych z instytutami 
badawczymi i stowarzyszeniami. Współpraca 
nauki z biznesem”  
 Dipl. Ing. Alexander Knapczyk (ZFPITN) 

„Infrastruktura – Budownictwo – BIM”  
 Dipl. Architekt Andrzej Stachoń (ZFPITN) 

„Gospodarka wodna; zmiany klimatyczne”  
 Dr hab. inż. Jerzy Niziński (SITPF) 
 Prof. Ing. Piotr Małoszewski (ZFPITN) 

„Strefa wolnego handlu między USA a UE – rola 
inżynierów”  
 mgr inż. Krzysztof Ruszczyński (STPwWB) 
 Dr Edward Kieyne (ZFPITN) 

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich 
członków technicznych stowarzyszeń polonijnych 
do jak najszerszego udzialu w tym wydarzeniu 
podkreślając, że Wrocław jest w roku obecnym 
Europejską Stolicą Kultury i szereg manifestacji i 
imprez kulturalnych będzie miało miejsce. 

 

 

 

 17 listopad 2015 – na 
zaproszenie Prezesa 
Wrocławskiej Rady FSNT NOT 
mgr inż. Tadeusza Nawracaja, 
Kol. Andreas Kajzer z ZFPITN 

wziął udział w uroczystośc w Domu Technika 
NOT we Wrocławiu z okazji obchodów Roku 
Jubileuszowego 180-lecia Zrzeszania się Polskich 
Inżynierów i Techników w Świecie. Prezes FSNT 
NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wystąpiła z 
prezentacją multimedialną nt. „Stowarzyszenia 
inżynierskie na tle historii powszechnej i 
rozwoju cywilizacji technicznej.” Z okazji 
uroczystości wręczono odznaczenia działaczom 
WR FSNT NOT oraz osobom szczególnie 
zasłużonym we współpracy z Wrocławską Radą 
FSNT NOT. 

Na podstawie tekstu Andrzeja Kajzera (ZFPITN) 

 25 listopad 2015 – w Sali Balowej 
Warszawskiego Domu Technika NOT miała 
miejsce Gala „Konkursu im. Stanisława Staszica 
- Laur Innowacyjności 2015”.  

Na zaproszenie Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT oraz Zespołu Usług 
Technicznych Rady Stołecznej NOT w Gali 
Konkursu wzięła udział przewodnicząca ZFPITN 
Halina Wąsowska, którą też poproszono o 
wręczanie statuetek “Laur Innowacyjności”  

Galę poprzedziła konferencja „INNOWACJE 
WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
POLSKI”. Panel Dyskusyjny “Usunąć bariery, 
stworzyć ułatwienia” poprowadził prof. Michał 
Szota - wiceprezes Europejskiego 
Stowarzyszenia Wynalazców AEI. 

Ze względy na różnorodność zgłoszonych do 
konkursu innowacyjnych produktów nagrody 
przyznane zostały w 13 kategoriach, a 
rozdawanie ich umilał koncert artystów scen 
polskich. 

Laureaci tegorocznego konkursu są 
przedstawieni na stronie internetowej: 

http://www.laurinnowacyjnosci.pl/laureaci-
konkursu-laur-innowacyjnosci-2015 

W trakcie Gali odbyło się też losowanie nagród 
ufundowanych prze sponsorów, a wieczór 
zakończył się wspólną kolacją w restauracji 
AVANGARDA. 

Na podstawie tekstu Haliny Wąsowskiej (ZFPITN) 

 6 styczeń 2016 - w Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie 
odbyło się tradycyjne 
świąteczne spotkanie 

członków i sympatyków SNPL. Prezes SNPL prof. 
Henryk Malewski zagajając spotkanie złożył  
najserdeczniejsze życzenia świąteczne 
podkreślając, że te wyjątkowe Święta zawsze są 
okresem refleksji i zadumy, podsumowania 
zysków i strat, a Nowy Rok – zawsze jest 
zwiastunem nowego: nadziei, nowych planów i 
zamierzeń, nowych przyjaciół.  

 Każda organizacja pozarządowa żyje dopóty, 
dopóki ma w swoich szeregach osoby 
nieobojętne, nie zamykające się w swoim 
własnym życiu zawodowym i prywatnym, 
pragnące zrobić coś dla swojej społeczności 
lokalnej. W SNPL takich osób mamy niemało. 
Prezes podziękował wszystkim zebranym za 
uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia. 
Takie zebrania okolicznościowe są też okazją do 
pewnych podsumowań.  

Ubiegły rok był dla Stowarzyszenia rokiem 
intensywnej pracy, w którym SNPL jako 
organizacja i jej członkowie wiele zrobili i śmiało 
możemy powiedzieć, że mamy znaczące 
osiągnięcia. Jako Stowarzyszenie naukowców, w 
pierwszej kolejności, musimy podkreślić 
działalność stricte naukową. Jedną z form 
działalności naukowej są organizowane 
konferencje. 27 listopada 2015 r. mieliśmy 
międzynarodową konferencję naukową o 
prawach językowych mniejszości narodowych, o 
której było głośno w mediach i nie tylko polskich 
(informacja o konferencji była zawarta też w nr 
8 Flash Info). Oprócz wyżej wspomnianej 
listopadowej konferencji, dzięki uprzejmości 
prof. Romualda Brazisa i USPV, SNPL 
uczestniczyło jako współorganizator w XIX 
konferencji „Nauka a jakość życia”. Ważnym 
wydarzeniem ma być międzynarodowa 
konferencja naukowa „Mniejszości narodowe – 
szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem 
bezpieczeństwa narodowego?”, która odbędzie 
się 28-30 kwietnia 2016 r. W czerwcu 2016 r. 
odbędzie się jubileuszowa XX konferencja USPV 
„Nauka a jakość życia”, w której też będziemy 
uczestniczyć jako współorganizatorzy. 

Znaczącym wydarzeniem dla Stowarzyszenia jest 
przyszykowanie, opracowanie i wydanie 
Rocznika SNPL. Dzięki intensywnej pracy dr 
Barbary Dwilewicz, dra Mirosława Szejbaka i dr 
Krystyny Łapin został wydany tom 15 Rocznika 
SNPL. Warto podkreślić, że Rocznik SNPL został 
wpisany do bazy danych Copernicus. 

INNE WYDARZENIA 

http://www.laurinnowacyjnosci.pl/laureaci-konkursu-laur-innowacyjnosci-2015
http://www.laurinnowacyjnosci.pl/laureaci-konkursu-laur-innowacyjnosci-2015
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W 2015 r., oprócz tomu 15 Rocznika SNPL i 
książki pod redakcją dr Elżbiety Kuzborskiej, pod 
auspicjami SNPL była wydana książka 
„Bibliografia druków w j. polskim wydanych na 
Litwie od 1944 do 2014 r.”. SNPL wsparło 
wydanie monografii dr hab. Henryki Ilgiewicz o 
bibliotece Wróblewskich. W ubiegłym roku 
ukazała się monografia dr Katarzyny Miksza. 

W 2015 r. Zarząd SNPL zorganizował Konkurs na 
najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską czy 
licencjacką) dotyczącą Wileńszczyzny. Aktywnie 
w jego organizacji uczestniczył szereg naszych 
członków, ale podstawowy ciężar pracy leżał na 
barkach naszej koleżanki doc. dr Barbary 
Dwilewicz, która była przewodniczącą Komisji 
konkursowej. Na spotkaniu świątecznym 
Barbara Dwilewicz opowiedziała o procesie 
organizacji Konkursu, a także podkreśliła, że 
musimy podziękować pracownikom Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, którzy 
włączyli się w ten proces i dzięki którym 
mieliśmy ufundowaną pierwszą nagrodę 
konkursową. Są to Konsul Generalny pan 
Stanisław Cygnarowski i pani Konsul Monika 
Zuchniak-Pazdan. Mamy nadzieję, że ten 
Konkurs stanie się tradycyjnym i będzie 
promował nie tylko Wileńszczyznę, ale i pozwoli 
większej grupie młodych osób zastanowić się 
nad wyborem ścieżki naukowej.  

Komisja konkursowa zdecydowała, że: 

 I miejsce zostało przyznane Marii Suskiej za 
pracę magisterską Aspiracje życiowe 
maturzystów z polskich szkół na Litwie, 
napisaną pod kierunkiem naukowym prof. 
UKW dra hab. Romana Lepperta na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w 2015 r.; 

 II miejsce zostało przyznane Tomaszowi 
Bożerockiemu za pracę magisterską Kwestie 
państwowości Litwy oraz państwowej 
przynależności Wileńszczyzny w 
dokumentach dowództwa Armii Krajowej w 
latach 1939–1944, napisaną pod kierunkiem 
naukowym prof. dra hab. Alfonsasa Motuzasa 
na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym 
w 2015 r.; 

 III miejsce ex aequo zostało przyznane: 

- Bożenie Bukowskiej (Keżun) za pracę 
bakalarską Osobliwości regionalne odmiany 
i użycia liczebników w polszczyźnie 
wileńskiej, napisaną pod kierunkiem 
naukowym doc. dr Ireny Masojć na 
Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w 
2014 r.; 

- Julii Żibort za pracę licencjacką Rynek pracy 
miasta Wilna w okresie 1925-1937, 
napisaną pod kierownictwem dr hab. 
Jarosława Wołkonowskiego prof. UwB na 
Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w 
Wilnie (Uniwersytet w Białymstoku) w 
2014r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić też 
prace licencjackie Justyny Skinder, Łucji Wojnicz, 
Grażyny Pożaryckiej i Ryszarda Borisa, napisane 
na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w 
Wilnie (Uniwersytet w Białymstoku) i wręczyć 
ich autorom dyplomy uznania. 

Prowadziliśmy nie tylko działalność naukową, 
ale i dążyliśmy do integracji członków naszego 
Stowarzyszenia poprzez spotkania nieformalne 
(zapalanie zniczy na Rossie w Dniu Zadusznym, 
składanie kwiatów w czasie uroczystości, 
wycieczkę po malowniczych okolicach Wilna, ...). 

Na spotkaniu świątecznym został zrealizowany 
jeden z nowych pomysłów naszego Zarządu. W 
ubiegłym roku postanowiliśmy, że musimy w 
określonej formie uczcić i złożyć hołd dla tych 
naszych Kolegów, którzy szczególnie przyczynili 
się do powstania i funkcjonowania naszego 
Stowarzyszenia. Nowa wersja Statutu SNPL 
przewiduje nadawanie godności Honorowego 
Członka SNPL za szczególne zasługi dla 
Stowarzyszenia. Postanowiliśmy, że będziemy to 
robili na zebraniach walnych. Pierwszymi 
Honorowymi 
Członkami 
Stowarzyszenia, 
przy jednogłośnym 
poparciu, zostali 
prof. dr hab. Ewald 
Pacowski i prof. dr 
hab. Edward Szpilewski (na zdjęciu). 

 

 10 styczeń 2016 – tegoroczny, 
tradycyjny „Opłatek”, odbył się u 
Sióstr Nazaretanek (Sainte-
Famille de Nazareth) przy ul. 
Vaugirard w Paryżu i zgromadził 
48 uczestników. Uczestniczyli w 

nim członkowie SITPF i Koła Paryż AK oraz 
zaproszeni goście z Ambasady i Konsulatu RP w 
Paryżu oraz Wicerektor PMK ks. dr Krystian 
Gawron, który odprawił Mszę Św. w kaplicy 
zakonnej. Po podzieleniu się opłatkami i 
złożeniu sobie życzeń, uczestnicy przystąpili do 
posiłku przygotowanego przez Siostry. 
Smakowita polska, domowa kuchnia, tombola i 
doskonała, sympatyczna atmosfera spotkania 
przyczyniły się zapewne do raźnego śpiewiania 
licznych polskich kolęd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  10 stycznia 2016 godz. 19:00 – 
Koncert Noworoczny VPI – 
61. Koncert cyklu „Muzyka i 
Technika“ zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów 

i Techników w Austrii (VPI) pod patronatem 
EFPSNT. 

Początki  cyklu koncertów pod nazwą „Muzyka i 
Technika“ sięgają roku 2006. 
W tamtych latach działo się w tym zakresie 
bardzo wiele. 7 do 8 koncertów rocznie 
wymagało także wyższych dotacji, niż otrzymuje 
obecnie Stowarzyszenie polskich Inżynierów i 
Techników w Austrii. Tym samym wówczas 
Stowarzyszenie mogło pomagać większej ilości 
studentów, niż czyni to obecnie, a właśnie ta 
pomoc oraz walory integracyjne były celem dla 
którego powstał projekt. 

Niemniej i tym razem zagościli u nas bardzo 
młodzi muzycy, wyjątkowo utalentowani 
muzycy, których nie mogliśmy w żadnym 
wypadku wynagrodzić stosownie do ich 
umiejętnosci. Prośba o wolne datki na koncert 
trafia niestety tylko do niewielkiej ilości 
słuchaczy, a przy zrozumieniu celu koncertów 
mogłaby dawać szansę dla pozytywniej  
wyglądajacej noty honoracyjnej dla 
wykonawców.  

Koncert wprowadził wszystkich obecnych w 
przyjemny i radosny nastrój. Już sama prezencja 
sceniczna wykonawców wywołała estetyczne i 
miłe skojarzenia. Dodatek taneczny oraz bardzo 
dobra gra aktorska dodała uroku wykonywanym 
ariom, co z kolei miało oczywiście wpływ na 
burze oklasków, okrzyki zachwytu i wprawiło 
wszystkich obecnych w czarujący nastrój 
karnawałowych nocy. 

Zgodnie z programem koncert rozpoczęła 
wstawka pianistyczna. Mennan Bёrveniku  z 
Kosowa, obdarzony dużą młodzieńczą werwą 
wykonał Mocartowską Sonatę a-moll, KV 310, a 
po niej Impromptu f-moll op.142 no.4 Franza 
Schuberta. Tym krótkim występem potrafił 
przekazać publicznośći ile zapału do pracy i 
talentu należy posiadać, aby uzyskać technikę i 
umiejętność interpretacji trudnej klasyki. 

W koktailu muzycznym który rozpoczął się po 
części pianistycznej znalazły się  najpierw pieśni 
południowo-amerykańskie, specjalność Juliana 
Alberto Henao Gonzaleza (Kolumbia), a więc 
Carlos Gardel, Virgilio Expỏsito, Carlos Gustavino 
i oczywiście wszystkim znana Granada - 
Augustina Lara. Melodyka zachwyca, można 
tego słuchać bez końca.  

Mennan Bёrveniku akompaniował już do końca 
koncertu, wykonał to po mistrzowsku, 
stwarzając delikatne tło muzyczne podkreślające 
liryczną barwę głosu zarówno sopranistki jak i 
tenora. 

Powszechnie znane arie z oper i operetek, 
walce, pieśni klasyczne wykonywane przez 
Ekaterinę Michailovą  (urodzoną i wykształconą 
w Petersburgu) oraz przez dobrze już nam 
znanego Juliana Henao (obecnie występującego 
w wielu rolach w operach wystawianych w 
wiedeńskim „Theater an der Wien”) stanowiły 
bardzo interesujący, żywy i wyważony program. 
Wstawki koloraturowe Ekateriny zachwycały 
słuchaczy. Publiczność reagowała żywiołowo. 

Ekaterina zachwyciła prezentacją 2 pieśni 
Rachmaninowa, jej piekny liryczny sopran 
koloraturowy wraz z wykonaniem w rosyjskim 
języku, rozmarzyły publiczność. Duety 
uzupełniały się tembrem głosów, a dodatki 
taneczne rozbujały oko i wyobraźnię 
przypominając że nie tylko chlebem i miodem 
żyje dusza ludzka. Udany wieczór. 

 

 

 13 styczeń 2016 – z inicjatywy 
przewodniczącej ZFPITN Kol. 
Haliny Wąsowskiej i z poparciem 
przewodniczącego Zrzeszenia 
Krajowego Berlin-Brandenburgia 

odbyło się spotkanie z Kierownikiem Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP w Berlinie Panem 
Marcinem Jakubowskim i trwało ponad 1,5 
godziny. W spotkaniu wzięli udział: Andrzej 
Staszak, Jacek Michalczuk oraz Halina 
Wąsowska. 

Celem spotkania było przedstawienie Konsulowi 
naszych organizacji Bundesverbandu i 
Landesverbandu oraz ich zakresu działania, jak 
również planów na przyszłość i możliwości 
uzyskania wsparcia ze strony Ambasady. 

Na spotkaniu poruszone zostały następujące 
tematy: 

1. Projekt “Cluster” -  prowadzony przez Jacka 
Michalczuka  

2. Projekty Unijne - możliwości szkoleń, terminy 

Prezes SNPL prof. 
Henryk Malewski 
wręcza dla 
Tomasza 
Bożerodskiego 
dyplom i nagrodę 
za II miejsce w 
Konkursie na 
najlepszą pracę 
kwalifikacyjną 
(magisterską czy 
licencjacką) 
dotyczącą 
Wileńszczyzny Fot. Joanna Bożerodska 

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski 

Prezes SNPL 
prof. dr 
Henryk 
Malewski 
prezentuje 
tom 15 
Rocznika SNPL 

Fot. Joanna Bożerodska 

Oprac. mgr inż. arch. Bożena Prochaska 
Organizator koncertów od roku 2006  

(była Sekretarz Generalna VPI)  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP3ZHGoJXKAhWG83IKHX5bCTkQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fsjp.pwn.pl%2Fsjp%2Fex_aequo%3B2458187&usg=AFQjCNFGVS_5Kdk9RlOUf0k2Wd68NpDJ3A&sig2=CbW4wVi8pu5avh1WSHWpnQ
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Prezes Lucjan Sobkowiak 
z dyplomem Laureata 

3. Projekt lepszego promowania przez 
Ambasadę środowisk polonijnych, w tym 
również naszego. Lepsza współpraca i 
komunikacja 

4. Udział w imprezach organizowanych przez 
Ambasadę takich jak targi, konferencje itp.  

5. Zwrócona została uwaga na trudności 
lokalowe organizacji polonijnych, brak 
nieodpłatnych pomieszczeń na konferencje - 
być może w nowej Ambasadzie będzie taka 
możliwość 

6. Poinformowano nas o zmianach 
organizacyjnych, które nastąpiły i zapowiedź 
zmian w niedalekiej przyszłości. 

Konkluzje ze strony Ambasady : 

 otrzymamy informacje na temat warunków i 
terminów składania wniosków o 
dofinansowanie ze strony Ambasady (dwa 
rodzaje budżetu) 

 możliwość uzyskania wsparcia z budżetu 
konsula na projekt kulturalno - 
konferencyjny jak np. nasz jubileusz - należy 
zgłosić projekt 

 Pan Konsul będzie wspierał nasze inicjatywy 
w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji, dr 
Robak - planowane spotkanie (Pan Konsul 
zasugerował, że jest to lepszy partner do 
rozmów w sferze biznesowej i technicznej) 

 sugestia podjęcia współpracy z niemieckimi 
organizacjami o podobnym profilu 

 strona internetowa ambasady zostanie 
ulepszona i będzie bardziej przyjazna 
promocji organizacji polonijnych 

 chęć dialogu i ścisłej współpracy z Polonią w 
Berlinie 

Z naszej strony: 

 mamy przedstawiać nasze pomysły i 
projekty,  

 ustalić termin spotkania z dr Robakiem 

 rozwinąć już istniejącą współpracę i 
nawiązywać nowe kontakty z niemieckimi 
organizacjami. 

Informacja: Halina Wąsowska ZFPITN 

 23 styczeń 2016 – odbylo sie w Berlinie 
Walne Zebranie ZFPITN, w wyniku którego 
został wyłoniony nowy Zarząd Zrzeszenia w 
następującym składzie: 

Andreas Kajzer - Przewodniczycy            
Ryszard  Drapała - Wiceprzewodniczacy        
Jacek Michalczuk - Wiceprzewodniczacy 
Marta Goworko - Sekretarz 
Andrzej Wilczynski - Skarbnik 
Edward Kieyne - Czlonek Zarzadu 
Artur Sitko - Czlonek Zarzadu 

Info : Andrzej Kajzer Przewodniczący ZFPITN 

 29 styczeń 2016 – zakończenie 
I edycji Konkursu SITPF im. Józef 
Lipkowskiego I Stanisława 
Ziembińskiego na najbardziej 
innowacyjną pracę dyplomową. 

Laureatem został mgr inż. Michał Szczepański, 
który zgłosił pracę zatytułowaną: „Kalibracja 
kamer stereowizyjnych w systemach 
wbudowanych”. Zgodnie z regulaminem 
Konkursu, otrzymał ufundowaną przez SITPF 
nagrodę w wysokości 500 euros oraz 
okolicznościowy dyplom uznania.  

Serdecznie gratulujemy ! 

Laureat Konkursu SITPF 
miał podwójne 
wyzwanie : zrealizować 
we Francji pracę 
dyplomową o dużym 
stopniu innowacyjności, 
oraz przedstawić temat 
w sposob atrakcyjny i 
przystępny, przy okazji 

specjalnej konferencji zorganizowanej przez 
SITPF. Michał Szczepański odpowiedział z dużym 
sukcesem na obydwa zadania.  

Jest on absolwentem Politechniki Poznańskiej. 
Obronił dyplom magistra inżyniera na 
podwójnych studiach Uniwersytetu Evry Val 
d'Essonne oraz Politechniki Poznańskiej. 

Temat konferencji był tematem jego pracy 
magisterskiej, nad którą pracował podczas stażu 
we francuskim laboratorium firmy CEA. 

Na czym polega problem? Można go 
wytłumaczyć analogicznie do zasady działania 
ludzkiego wzroku, który wykształcił się w długim 
procesie ewolucji. Chodzi o opracowanie 
technologii bazującej na dwóch kamerach, które 
na podstawie dwóch obrazów będą w stanie 
zrozumieć głębię obrazu i dystans do 
przedmiotów.  

Zasada na której bazują kamery nazywana 
stereowizją umożliwia wyznaczanie 
współrzędnych punktów sceny trójwymiarowej 
na podstawie obrazów uzyskiwanych w co 
najmniej dwóch kamerach. Technologia ta na 
dzień dzisiejszy ma pewne ograniczenia, 
uniemożliwiające jej powszechne stosowanie. 
Jest to spowodowane tym, że kamery 
przemieszczają się względem siebie i na skutek 
wibracji, zmiany temperatury, ciśnienia, lub 
przez kontakt z innymi obiektami zmieniają 
pozycje. W ten sposób następuje 
rozkalibrowanie systemu, który może 
wprowadzać w błąd i np. doprowadzić do awarii. 

Celem pracy Michała było opracowanie metody, 
która dzieki oprogramowaniu umożliwi 
odnalezienie wzajemnego położenia dwóch 
kamer czyli przesunięcia między nimi oraz 
rotacji. Chodzi o oszacowanie w czasie 
rzeczywistym przesunięcia oraz rotacji. 
Procedura powinna działać bez żadnych wzorów 
kalibracyjnych czyli elementów pomagających w 
kalibracji (calibration patterns).  

Ważnym aspektem pracy jest znalezienie 
najprostszego, a co za tym idzie najszybszego 
algorytmu, który mógłby poprawnie działać z 
niewielką mocą obliczeniową (dzialanie na 
systemie wbudowanym o parametrach 
zbliżonych do popularnego urządzenia 
„raspberry pi”).   

Jednym z głównych zastosowań technologii w 
chwili obecnej są pojazdy autonomiczne oraz 
systemy wspomagające kierowców. Samochody 
czy roboty, potrzebujące wiedzy na temat 
dystansu do otaczających przedmiotów, na 
dzień dzisiejszy wykorzystują wiele drogich 
radarów i czujników, które mogą zostać 
zastąpione dwiema kamerami.  

Praca ma na celu opracowac tanie rozwiązanie, 
zdolne zastąpić drogie i skomplikowane 
urządzenia. 

Zagadnienie kalibracji 
kamer jest niezwykle 
interesujące i daje 
duże możliwości w 
technologiach 
przyszłości, Michał 
bedzie ten temat 
kontynuował podczas 
trzyletniego 
doktoratu w tym 

samym laboratorium. 

Obecny stan technologii, która jak widzimy 
wymaga dalszych udoskonaleń, pozwala na 
bardzo interesujące jej zastosowanie np. w 
wyposażeniu specjalnego kasku dla 
niewidomych. Mimo ryzyka rozkalibrowania 
systemu, informacja o przeszkodach czy 
odleglości może być dodatkowym ułatwieniem 
w orientacji dla osoby niewidomej (obok 
pomocy psa).  
Wiele zadanych laureatowi pytań oraz rzeczowa 
wymiana uwag z publicznościa (rozumiejacą 
takie pojęcia jak algorytmy, czas rzeczywisty, 
rozwiązania hardware’owe czy software’owe, 
...) potwierdziły duże zainteresowanie tematem. 

W kwietniu 2016 otwieramy II-gą edycję 
Konkursu SITPF. 

Oprac. Krystyna Liziard 

  3-5 grudzień 2015 
– wizyta 7-mio 
osobowej delegacji 
inżynierów STIPL na 
Politechnice 

Bialostockiej, dzięki długoletniej przyjaźni z 
Januszem Zastockim, Honorowym 
Prezesem „Polonia Technika” w USA, aktualnie 
pełnomocnikiem Rektora tejże Politechniki. W 
skład delegacji wchodzili: inż. R.Niewiadomski - 
prezes, Prof. dr hab. inż. L.Ustinowicz, Dr. inż. 
J.Macioszys, mgr inż. H.Falkowski, inż. 
Z.Klonowski i G.Klonowski - członkowie zarządu 
oraz poeta Aleksander Śnieżko.  

Głównym punktem programu była wizyta na 
Politechnice Białostockiej z okazji jej 66-lecia. 
Uczestynicy wizyty zostali zaproszeni przez 
Rektora Politechniki Prof. Lecha Dzienisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie uroczystości Prof. Leon Ustinowicz 
został odznaczony nagrodą za tematyczne 
wykłady na Politechnice. Rektor spotkał się z 
delegacją, opowiedzial o edukacji na 
Politechnice, o kontaktach międzynarodowych, 
dzięki którym studiuje wielu obcokrajowców, 
odbywają się międzynarodowe konferencje i 
konkursy. Członkowie delegacji pzredstawili 
działalność i perspektywy STIP na Litwie. 

Kolega, poeta Aleksander Śnieżko przeczytał 
napisany przez niego okoliczniościowy wiersz, 
który wręczył Rektorowi razem z tomikem 
swych wierszy.  

Na drugi dzień delegacja zwiedziła niektóre 
laboratoria Politechniki, a mianowicie: 
 Wydział mechaniczny (nowoczesne 

obrabiarki metalu, łaziki marsiańskie) 
 Wydział elektroniczny (laboratorium 

światłowodów, drony) 
 Wydział budowlany i inżynierii środowiska, 

laboratorium odnowialnych źrodeł energii, 
centrum nowoczesnego kształcenia. 

Zwiedzano również Białystok. Szczególne 
wrażenie sprawił pałac i park Branickich, gdzie 
znajduje się Instytut Medycyny. Ostatniego dnia 
pobytu członkowie delegacji wzięli udział w 
wyjeździe do Supraślu gdzie zwiedzili Muzeum 
Historyczne zabytkowych ikon. 

Na podstawie tekstu inż. Henryka Falkowskiego 
STIPL 

  21-24 kwiecień 2016 – finał Konkursu STIPL 
„Inżynier Roku 2015” w Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie. Informacje : inż. Henryk Falkowski    
Tel. +37065537219  e-mail: stiplt72@gmail.com  
oraz stanislawolszewski1@wp.pl . 

 19 marzec 2016 – Walne 
Zebranie SITPF w Stacji Naukowej 
PAN w Paryżu. Oprócz realizacji 
punktów statutowych i wyborów 
do zarządu, omawiana będzie 
również organizacja 100 lecia 

SITPF, które przypada na rok 2017. 
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Michał Szczepański 

Delegacja STIPL 

z mgr inż. Januszem Zastockim (drugi od lewej) 
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