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Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 

 
Od ostatniego wydania 

„FLASHFLASHFLASHFLASH Info” upłynęły już 
trzy miesiące i w 
stowarzyszeniach 
członkowskich miało miejsce wiele 
wydarzeń, o których będzie mowa  w  
niniejszym wydaniu, m.in. wybory nowych 
zarządów na Litwie i we Francji oraz 
konferencji na temat innowacyjności jaka 
miała miejsce w kwietniu w Wilnie. 

W tym okresie odbyły się także 
wybory do Parlamentu Europejskiego, 
które należałoby skomentować nie tyle 
pod względem politycznym, że w takich 
czy innych krajach niektóre partie 
ekstremistyczne, nieprzychylne wspólnej 
Europie, uzyskały duże poparcie ale pod 
względem postawy społeczeństw. 
Bowiem, w wielu krajach Europy 
Centralnej i Wschodniej, które dzięki 
pomocy finansowej Unii Europejskiej, 
mogły dokonać prawdziwego skoku 
ekonomicznego, także i Polska, podejście 
do sprawy głosowania i związana z tym 
absencja, były doprawdy zdumiewające i 
kontrastujące w prównaniu z frekwencją w 
krajach Europy Zachodniej. Należałoby się 
poważnie zastanowić nad tego typu 
postawą.  

W niniejszym wydaniu „FLASHFLASHFLASHFLASH 
Info” chciałbym jednak przede wszystkim 
poświęcić więcej miejsca, już uprzednio 
zaanonsowanemu wydarzeniu, jakim jest 
bez wątpienia Jubilesz 10-cio lecia 
założenia Europejskiej Federacji 
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych. W pierwszym rzędzie 
pragnę przypomnieć pokrótce genezę jej 
powstania. Natomiast o jej 10-cio letniej 
działalności i dokonaniach postaram się 
napisać we wrześniowym wydaniu.  

Walne Zebranie EFPSNT, organizo-
wane w roku obecnym przez 
Stowarzyszenie Techników i Inżynierów 
Polskich na Litwie, odbędzie się w dniach 
9-12 października w Wilnie. Będzie ono 
okazją do uczczenia tego Jubileuszu. 

Aktualnie nasz „FLASHFLASHFLASHFLASH Info” jest 
rozsyłany jeszcze do wielu osób listownie. 
Począwszy od następnego wydania, ze 
względów finansowych, będzie on 
rozsyłany głównie pocztą elektroniczną. 
Zgodnie z obowiązującymi prawami 
odnośnie ochrony osób fizycznych 
względem przetwarzania danych, osoby, 
które nie życzyłyby sobie otrzymywania 
naszego wydawnictwa drogą internetową, 
proszone są o powiadomienie emailowo 
na adres : efpsn-t@orange.fr. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

                                             Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 

 

 

 

 

 

 

���� TO JUŻ 10 LAT ! 

23 kwietnia 2014 minęło 10 lat od powstania 
Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych.  

1. GENEZA 

Idea została rzucona przez Stowarzyszenie 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STPwWB), 
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. 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. 

Po tej pierwszej prezentacji założeń Federacji, 
miała miejsce korespondencyjna dyskusja, do której 
dołączyło Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i 
Techników w Austrii. 

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 
koncepcje 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 2003 r. 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 tegoż roku do grupy 
Stowarzyszeń Inicjujących dołączyło Zrzeszenie 
Federalne Polskich Inżynierów i Techników w 
Niemczech, reprezentowane w Komitecie 
Przygotowawczym przez śp. mgr inż. Cezara 
Wojciechowskiego.  W tym samym miesiącu odbyło 
sie we Wiedniu kolejne spotkanie Komitetu 
Przygotowawczego, w czasie którego dokonano 
ostatecznych poprawek i uzupełnień do Projektu 
Statutu. Został on później sprawdzony pod 
względem prawnej spójności przez specjalistów z 
Biura Prawnego Senatu RP. 

 

 
 
 
 
 

Zgodnie ze Statutem, podstawowym celem 
Federacji ma być wspieranie integracji polonijnych 
środowisk naukowo-technicznych i techniczno-
gospodarczych w Europie, uznając równocześnie ich 
niezależność i różnorodność. Uzgodniono również, 
że do szczegółowych zadań Federacji będzie 
należało: 

1. reprezentowanie wspólnych interesów 
polonijnych środowisk naukowo-technicznych i 
techniczno-gospodarczych wobec władz 
polskich, władz Unii Europejskiej a także 
wobec władz wszelkich organizacji 
międzynarodowych i pozarządowych, 

2. popieranie współpracy polonijnych środowisk 
naukowo-technicznych i techniczno-
gospodarczych z analogicznymi środowiskami 
w Europie, 

3. propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej 
myśli naukowej, technicznej i gospodarczej 

Władzami Federacji są: Walne Zgromadzenie 
reprezentantów Stowarzyszeń Członkowskich, 
Zarząd z jednoroczną, rotacyjną kadencją oraz 
Sekretariat Generalny wybierany na 3 lata. 

Federacja ma być otwarta dla wszystkich 
polonijnych stowarzyszeń naukowo-technicznych i 
organizacji techniczno-gospodarczych, a także dla 
polskich organizacji o podobnym profilu, 
zainteresowanych realizacją celów Federacji. 

W pierwszych miesiącach 2004 r. 
doprowadzono do finalizacji Statutu i formalnego 
przyjęcia go przez Zarządy czterech Stowarzyszeń 
Inicjujących. 

W wyniku tych działań doszło do podpisania 
Aktu Założycielskiego Federacji w Londynie w dniu 
23-go kwietnia 2004 r. w obecności byłego 
prezydenta II RP na Obczyźnie Pana Ryszarda 
Kaczorowskiego, przedstawicieli Ambasady RP w 
Wielkiej Brytanii, FSNT NOT i Ministerstwa Nauki i 
Informatyzacji a także reprezentantów stowarzyszeń 
polonijnych i licznie przybyłych gości. 
Dokument Założycielski podpisali : 
� Dipl. Ing. Paweł Raczew (VPI w Austrii) 
� mgr inż. Andrzej Farnik (SITP we Francji) 
� dr inż. Andrzej Fórmaniak (STP w Wielkiej 

Brytanii) 
Natomiast w dniu 24-go kwietnia odbyło się 
pierwsze Walne Zebranie EFPSNT, na którym 
wybrano skład Sekretariatu Generalnego: 
� Sekretarz Generalny – mgr inż. Bożenna Brooker 

(STP w Wielkiej Brytanii) 
� Z-ca Sekretarza Generalnego - śp. Dipl. Ing. Paweł 

Raczew (VPI w Austrii) 
� Skarbnik – mgr inż. Zbigniew Wilimowski (STP w 

Wielkiej Brytanii) 
 
 

AKTUALNOŚCI 

Toast po uzgodnieniu projektu Statutu. Od lewej :  

mgr inŜ. J.Ptak (SITPF), dr inŜ. J.Gierliński (STPwWB), 

śp. Dipl. Ing. P.Raczew (VPI), mgr inŜ. B.Brooker 

(STPwWB), Dipl. Ing. W.Rogalski (VPI), Dipl. Ing. 

B.Prochaska (VPI), śp. Dipl. Ing. C.Wojciechowski (ZFITN) 

i mgr inŜ. A.Farnik (SITPF) 
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Na siedzibę Federacji wybrano Wiedeń, z 
uwagi na jego centralne położenie w Europie. 
Siedziba EFPSNT mieściła się zatem w latach 
2004-2008 w budynku Stowarzyszenia Inżynierów 
i Architektów Austriackich, przy siedzibie 
Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników 
w Austrii, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien.  

Natomiast, Zarządem 1-szej kadencji na 
okres jednego roku został Zarząd STP w Wielkiej 
Brytanii a pierwszym oficjalnym wystąpieniem 
nowo-powstałej Federacji był udział w 
uroczystościach przed Pomnikiem Katyńskim w 
Londynie i złożenie kwiatów w imieniu EFPSNT. 

Wśród stowarzyszeń członkowskich został 
ogłoszony konkurs na najlepszy projekt loga 
Federacji. Wygrał go Dipl. Ing. Paweł Raczew z VPI 
w Austrii. Tablice z logiem Federacji, o które 
zadbało Stowarzyszenie Kolegów z Austrii, zostały 
umieszczone w wejściu do budynku Inżynierów i 
Architektów Austriackich. 

W czerwcu 2005 r. na Walnym Zebraniu 
Federacji w Paryżu, Uzgodniono wersję Statutu w 
języku niemieckim, niezbędną dla zarejstrowania 
Federacji na terytorium Austrii. 

W tymże samym roku na Nadzwyczajnym 
Walnym Zebraniu w Londynie, zorganizowanym 
przy okazji Jubileuszu 65-cio lecia Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, do 
Federacji zostało przyjęte Stowarzyszenie 
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. 

O działalności EFPSNT w następnym 
wydaniu „FLASHFLASHFLASHFLASH Info”. 

Janusz Ptak 

         WYBORY DO 
      PARLAMENTU  
   EUROPEJSKIEGO 

„Wybory, wybory i po wyborach”. To polskie 
porzekadło, dopasowane do okoliczności, 
prowokuje do kilku refleksji. 

Kiedy w Niemczech w głosowaniu wzięło 
udział 47,9% ludności, we Francji, której 
społeczeństwo jest bardzo krytyczne w stosunku 
do Unii – 43,%. Natomiast, w Polsce, która była i 
nadal jest na parę następnych lat, jednym z 
głównych beneficjentów pomocy unijnej, tylko 
zaledwie 23% Polaków (mniej niż w 2009 r.) udało 
się do urn wyborczych! Jest to tym bardziej 
zaskakujące, że w sondażach przedwyborczych 
ponad 80% ankietowanych opowiadalo się za 
Unią Europejską. Co prawda, Polska nie jest 
„czerwoną latarnią” bo w Słowacji wzięlo udział 
zaledwie 13% ludności, ale np. na Litwie bylo ich 
44,9%.  

Czemu należy przypisać tą sprzeczność w 
Polsce? 80% za Unią i 23% głosujących? Z jakiej 
przyczyny Polacy traktują wybory do PE jako 
drugorzędne? Czy jest to tylko przekonanie, że 
nie jest źle i że nie można mieć żadnego wpływu 
na decyzje w Brukseli czy jest to też pewien brak 
zaufania do polskich eurodeputowanych, bez 
względu na to jaką partię reprezentują? 

 

���� 25 marzec 2014 – 
Walne Zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze  

Stowarzyszenia 
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie w 

trakcie którego wybrano nowe władze 
stowarzyszenia. 
Prezesem został wybrany inż. Robert Niewiadomski, 
Wiceprezesem – mgr inż. Jerzy Mozyro, Sekretarzem 
- mgr inż Arnold Pietrowicz, Skarbnikiem - mgr inż 
Wiesław Piątek, Delegatem ds. Kontaktów 
Międzynarodowych - mgr inż. Henryk Falkowski, 
odpowiedzialnym za przekaz informacji do prasy i 
EFPSNT - mgr inż Stanisław Olszewski. Ponadto do 
Zarządu weszli : prof. Leon Uscinowicz i mgr inż 
Zygmunt Klonowski. 

Życzymy nowym władzom wielu sukcesów w 
prowadzeniu Stowarzyszenia. 

 

���� 12 kwiecień 2014 - Walne Zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Polskich we 
Francji. Wybrano zasadniczo nowy-stary 

Zarząd. Prezesem został mgr inż. Lucjan Sobkowiak, 
Wiceprezesem – mgr inż. J.Ptak, Sekretarzem – mgr 
inż. Krystyna Liziard, Z-cą Sekretarza – mgr EURO 
inż. Stanisław Aloszko a Skarbnikiem – mgr inż. 
Katarzyna André. Do Zarządu weszli także: mgr inż. 
Andrzej Farnik, dr Jan Suski a z młodszej generacji : 
mgr inż. Janusz Rodziewicz, który pełni funkcję 
Webmastera i mgr inż. Tomasz Kapłoniak-Heleniak – 
odpowiedzialny za organizację konferencji. 

Życzymy nowym władzom wielu sukcesów w 
prowadzeniu Stowarzyszenia. 
 
 

 
 

����  28 marzec 2014 - 
konferencja w jezyku 
francuskim członka 
SITPF mgr inż. 

Joseph’a Pietryki pt. „ROUTE DE 
L’ACIER ET DES HOMMES". 
Prelegent z dużym doświad-
czeniem nabytym wieloletnią 
pracą w międzynarodowych 
przedsiębiorstwach w USA i Francji, omówił 
zagadnienia przepływu finansów, technologii i ludzi 
między Europą i Ameryką od XIX wieku aż po dzień 
dzisiejszy. 

����  23-26 kwiecień 2014  
- Stowarzyszenie 
Techników i Inżynierów 
Polskich na Litwie we 

współpracy z Radą Regionalną FSNT NOT w 
Ostrołęce, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów 
Budownictwa w Warszawie oraz Wydziałem 
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, 
zorganizowało  III Międzynarodową Konferencję na 
temat : ”INNOWACYJNE PROJEKTY ŹRÓDŁEM 
WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI FIRM I DROGĄ DO 
LEPSZEGO ZASPOKAJANIA POTRZEB 
SPOŁECZNYCH”. Z ramienia EFPSNT w konferencji 
udział wziął mgr inż. Andrzej Tombiński. Poniżej 
fragmenty Jego relacji z konferencji. 

„Uczestników zebranych w Sali Domu 
Polskiego przy ul. Naugarduko 76, powitali inż. 
Robert Niewiadomski, prezes STIPL oraz mgr inż. 
Kazimierz Łoniewski, dyrektor Rady Regionalnej 
FSNT NOT w Ostrołęce.  

Dyskutowano na temat zwiększenia 
innowacyjności gospodarki i zrównoważonego 
rozwoju w zamówieniach publicznych, realizacjach 
przemysłowych jako elemencie podnoszenia inno-
wacyjności firmy, znaczeniu odlewów w nowoczes-
nej gospodarce, innowacyjnych rozwiązaniach 
transportowych itp.  

Prof. Leonas Ustinovičius przedstawił 3 
innowacyjne projekty i możliwości ich finansowania 
wraz z propozycja współpracy w tym zakresie 
Stowarzyszeń zrzeszonych w EFPSNT. 

Kierownik WPHiI Ambasady RP na Litwie 
Radca-Minister Henryk Szymański przedstawił 
ogólny zarys stosunków handlowo-gospodarczych 
Polski i Litwy. Podkreślił, że Polska jest, poza 
Szwecją, największym inwestorem na Litwie.  

Dla uczestników konferencji interesująca była 
wizyta na LITEXPO, zwiedzenie 21. Między-
narodowych Targów Budownictwa „RESTA-2014” i 
udział w konferencji „Digital Construction in 
Lithuania” na której swoje referaty zaprezentowali 

również fachowcy z Norwegii, Wielkiej Brytanii, 
Danii i Finlandii. 

Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu 
naukowców i przedsiębiorców z Polski i Litwy (ok. 70 
osób); miała na celu promocję przedsiębiorczości i 
wymianę wiedzy o rynkach polskim i litewskim oraz 
doświadczeń pomiędzy biznesmenami i naukowcami 
obu krajów;  bogaty program obejmował również 
zwiedzanie Wilna i jego zabytków.” 

 
����  23 maj 2014 – SITPF wspólnie ze 
Stacją Naukową PAN w Paryżu 
zorganizowało konferencję połączoną z 
debatą na temat Jana Czochralskiego, 
nazywanego często „praojcem 

elektroniki” i praktycznie nieznanego ogólnemu 
społeczeństwu, nawet technicznemu, oraz Jego 
technologii w dziedzinie tworzenia nowych 
materiałów. Konferencja odbyła się przy współpracy 
ze Stacją Naukową PAN w Paryżu, w języku 
francuskim a jej tytuł to : “JAN CZOCHRALSKI – PÈRE 
DES TECHNOLOGIES MODERNES : MATÉRIAUX ET 
TECHNOLOGIES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN”.  

W konferencji i debacie udział wziął prof. 
Andrzej Jeleński, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych 
Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych 
(ITME) z Warszawy, dr Paweł E.Tomaszewski z 
Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 
PAN z Wrocłaawia oraz prof. Zbigniew T. Kuźnicki, 
Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu.  

Dr P.Tomaszewski w referacie „Jan Czochralski 
– l’homme célèbre et mystérieux - Chercheur et 
inventeur des technologies modernes” naszkicował 
sylwetkę Jana Czochralskiego, natomiast prof. 
A.Jeleński oprócz przypomnienia Jego biografii 
przedstawił również szeroko zakres technologii i 
materiałów produkowanych przez ITME w 
Warszawie. Natomiast prof. Zbigniew T. Kuźnicki, 
Dyrektor Stacji PAN w Paryżu poświęcił swój referat 
„Coopération Universitaire et Scientifique Alsace - 
Pologne après la transformation politique sur les 
bords de la Vistule: reconnaissance de Jan 
Czochralski” sprawom współpracy między 
uniwersytetami w oparciu o sylwetkę i prace prof. 
J.Czochralskiego. 

W trakcie debaty, poruszono wiele istotnych 
zagadnień związanych z życiem J.Czochralskiego. 
Należy bowiem przypomnieć, że J.Czochralski został 
w 1945 roku oskarżony o kolaborację z Niemcami i 
uwięziony a następnie w 1946 r. uwolniony z braku 
dowodów. Jednocześnie senat Politechniki 
Warszawskiej odebrał mu tytuł profesora. W końcu, 
w 2011 r., J.Czochralski doczekał się pośmiertnie 
rehabilitacji przez senat PW, a Senat RP 
zadeklarował rok 2013 „Rokiem Jana 
Czochralskiego”. Z debaty wynikło, że praktycznie 
nieznany do ostatnich lat polski wynalazca metody 
tworzenia monokryształów krzemu, niezbędnego w 
nowoczesnej elektronice, jest doskonale znany w 
innych krajach a zwłaszcza w USA.  

Konferencja i debata, znalazły swój finał w 
recitalu fortepianowym w wykonaniu znanego 
polskiego pianisty p. Cezarego Kwapisza. 
 

 
 

 
����  27 kwiecień 2014  - Obiad 
Wielkanocny, zorganizowany wspólnie 
przez SITPF i paryskie Koło Byłych 
Żołnierzy AK. Tym razem miał on miejsce 
u polskich Sióstr Nazaretanek w Paryżu. 

 
����  18 maj 2014  - 171 Pielgrzymka Polonii paryskiej 
na Polski Cmentarz w Montmorency. W imieniu 
EFPSNT i SITPF kwiaty pod tablicą poświęconą 
zamordowanemu przez hitlerowców w obozie 
koncentracyjnym Buchenwald Prezesowi SITPF 
okresu wojennego, inżynierowi Henrykowi 
Lipkowskiemu, złożył Sekretarz Generalny EFPSNT 
Kol. Janusz Ptak. 
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