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Sala obrad WZ w DKP. 
Gości wita Wiceprezes STIPL Kol. Jerzy Mozyro 

Koledzy Prezesi (od lewej):  
P.Dudek (STPwWB)  
i R.Niewiadomski (SITPL) 

Spotkanie z Prezesami SNPL (od lewej) : Kol. J.Ptak, 
prof. B.Grużewski (były Prezes SNPL) i prof. H.Malewski 
(aktualny Prezes SNPL) 

Zdj. S.Olszewski 

 

 

 
 

 
Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 

 

Miesiące wakacyjne są, 
ze zrozumiałych względów, 
miesiącami mniejszej 
aktywności stowarzyszenio-
wej. Niemniej, z uwagi na przypadające w 
tym roku rocznice (25-cio lecie pierwszych 
wyborów demokratycznych w Polsce, 70-
ta rocznica lądowania Aliantów w 
Normandii i Powstania Warszawskiego) i 
zwiazanych z nimi uroczystości, 
członkowie stowarzyszeń EFPSNT byli 
mocniej niż zazwyczaj zaangażowani. 

Bezsprzecznie najbardziej bezpoś-
rednio dotyczącym życia EFPSNT było 
spotkanie w Wilnie w dniach 9-12 
października br., zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Techników i Inżynierów 
Polskich na Litwie, w czasie którego 
oprócz statutowego Walnego Zebrania 
oraz konferencji z okazji 10-cio lecia 
EFPSNT, odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zebranie, na którym przegłosowano 
przyjęcie do Federacji, Stowarzyszenia 
Naukowców Polaków Litwy. 
Szczegółowszy opis tych wydarzeń 
zamieszczony jest wraz z drugą częścią 
artykułu na temat 10-cio letniej 
działalności Europejskiej Federacji 
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych. 

W tym wydaniu znajdą się z pewnym 
opóźnieniem także informacje, które 
winny były się ukazać już w wydaniu 
czerwcowym, ale z uwagi na fakt, że 
nadeszły po zamknięciu numeru, nie 
mogły byc już w nim umieszczone. 

Ten fakt, jest dla mnie okazją do 
przypomnienia prezesom i 
korespondentom stowarzyszeń 
członkowskich, że informacje muszą 
napływać w wyznaczonym terminie. 
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że 
przesyłane materiały (artykuły i zdjęcia), 
muszą pochodzić ze zbiorów własnych lub 
za pisemną zgodą autora lub właściciela. 
EFPSNT nie może ponosić 
odpowiedzialności z tytułu użycia tychże 
materiałów. 

Jednocześnie w związku ze 
zbliżającym się końcem 2014 roku, pragnę 
złożyć wszystkim Koleżankom i Kolegom 
stowarzyszeń członkowskich EFPSNT, w 
imieniu własnym i całego Sekretariatu 
Generalnego, moc najlepszych życzeń 
zdrowych i radosnych Świąt w gronie 
rodzinnym oraz wiele zdrowia, sukcesów 
w pracy zawodowej i wszelkiej 
pomyślności w Nowym 2015 roku ! 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

                                             Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 
 

 

 

 

 

SPOTKANIE W WILNIE 

W dniach 9-12 października 2014 r., 
zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie 
spotkanie stowarzyszeń członkowskich 
EFPSNT, w którym wzięło udział ok. 40 
uczestników z Austrii, Francji, Niemiec i 
Wielkiej Brytanii a także liczne grono 
gospodarzy. Spotkanie to zaszczycili przybyli z 
Polski goście: Pani Ewa Mankiewicz-Cudny – 
Prezes FSNT NOT oraz z WR FSNT NOT: Prezes 
- mgr inż. Tadeusz Nawracaj i Wiceprezes – dr 
hab. inż. Czesław Szczegielniak, wraz z 
małżonkami. 

  10 października - w Domu Kultury Polskiej 
miało miejsce Walne Zebranie Europejskiej 
Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo 
Technicznych. Wzięło w nim udział 10 
oficjalnych delegatów oraz wielu członków 
stowarzyszeń Federacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trakcie Walnego Zebrania omówiono 
działalność Federacji jak i też poszczególnych 
Stowarzyszeń Członkowskich za okres ubiegły i 
ich plany na przyszłość. 

Dokonano też 
rotacyjnego przeka-
zania Zarządu 
Federacji Zarządowi 
Stowarzyszenia 
Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii i 
jego Prezesowi          

mgr inż. Piotrowi 
Dudkowi.  

 

Do Komisji Statutowo-Rewizyjnej zostali 
ponownie wybrani: Robert Niewiadomski 
(SITPL), Lucjan Sobkowiak (SITPF) i Karol 
Wiśniewski (STP-UK). Natomiast, w roku 
obecnym nie było wyborów do Sekretariatu 
Generalnego, które odbywają się co 3 lata.  

W tym samym dniu odbyło się 
Nadzwyczajne Walne Zebranie poświęcone 
kwestii przyjęcia do EFPSNT Stowarzyszenia 
Naukowców Polaków Litwy (SNPL). 
Stowarzyszenie to istniejące od 20 lat, zrzesza 
w swoich szeregach 60 członków z tytułami od 
doktora wzwyż i prowadzi działalność naukową 
i edukacyjną. Po zreferowaniu sprawy przez 
Sekretarza Generalnego Kol. J. Ptaka, nastąpiła 
szeroka dyskusja zakończona głosowaniem.  

W wyniku głosowania (6 głosów „za”, 3 
„przeciw” i 1 „wstrzymujący”) SNPL zostało 
formalnie przyjęte do Federacji. Informacja ta 
została oficjalnie podana do wiadomości przed 
konferencją w dniu 11 października. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  11 października – w Domu Kultury Polskiej 
odbyła się międzynarodowa konferencja z 
okazji 10-lecia EFPSNT zatytułowana „Wkład 
inżynierów polskich w rozwój technologii i 
innowacyjności polepszający stan gospodarczy 
krajów Europy”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamierzeniem organizatorów było 
przypomnienie historii powstania Federacji i jej 
dotychczasowych osiągnięć oraz 
zaprezentowanie działań stowarzyszeń 
członkowskich. Po prezentacji DKP przez jej 
dyrektora p. Artura Ludkowskiego, swoje 
referaty wygłosili: 
 p. Krzysztof Januszkiewicz, Radca Ambasady 

RP w Wilnie – „Działania WPHiI ambasady 
RP na rzecz wsparcia polskich 
przedsiębiorców”   

Z ŻYCIA FEDERACJI 

Prezydium konferencji (od lewej): p. E.Mankiewicz-
Cudny - Prezes FSNT NOT, J.Ptak – Sekretarz 
Generalny EFPSNT, P.Dudek – Prezes STPwWB, 
R.Niewiadomski – Prezes STIPL 

Prezydium WZ i NWZ (od lewej) : 
Kol M.Zastawny (STPwWB) – Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej, Kol. A.Fórmaniak (STPwWB) – Przewodniczący 
Zebrania, Kol.J.Gańczarczyk (VPI) – Sekretarz Zebrania 

mailto:efpsn-t@orange.fr
http://www.polish-engineers-europe.org/
http://www.polish-engineers-europe.org/
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 mgr inż. Janusz Ptak, Sekretarz Generalny 
EFPSNT – „ESPSNT - współpraca 
polonijnych inżynierów w Europie” 

 dr inż. Zenon Bogdanowicz, członek STIPL 
– „Dorobek inżynierów polskich na Litwie” 

 mgr inż. Piotr Dudek, Prezes STP w 
Wielkiej Brytanii  - “BIM – building 
information modeling” 

 prof. dr hab. Leon Ustinowicz, członek 
zarządu STIPL – „Współpraca inżynierów 
polskich w projektach innowacyjnych” 

 dr hab. inż. Czesław Szczegielniak, 
Wiceprezes WR FSNT NOT – „Środki 
unijne inspiracją transferu innowacyjnych 
rozwiązań dla gospodarki na przykładach 
zrealizowanych projektów” 

 prof. Bogusław Grużewski, członek SNPL – 
„Osiągnięcia naukowców polskich na 
Litwie na przełomie  XX-XXI w.” 

 mgr inż. Janusz Zastocki, pełnomocnik 
rektora Politechniki Białostockiej – 
„Sukcesy polskich inżynierów w Ameryce 
Północnej”      

 mgr inż. Marek Piekarski, z-ca Sekretarza 
Generalnego EFPSNT – „Inteligentne 
autostrady” 

 mgr inż. Lucjan Sobkowiak, Prezes SITPF – 
„Klimat a energia” 

 mgr inż. Andzej Kajzer, Wiceprezes ZFPITN 
– „Suwerenność polityczna wypadkowa 
suwerenności gospodarczej  w oczach 
inżyniera” 

Głos także zabrała Pani Ewa 
Mankiewicz-Cudny, Prezes FSNT NOT, która 
przypomniała o kilku ważnych rocznicach 
przypadających na rok 2015, m.in. o 180 
rocznicy utworzenia przez gen. J.Bema 
Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w 
Paryżu w 1835 r., 110 rocznicy powstania 
„Domu Technika” w W-wie, 70-cio leciu 
NOT, 60-cio leciu Muzeum Techniki NOT a 
także o III Światowym Zjeździe Inżynierów 
Polskich we Wrocławiu w 2016 r. Pani Prezes 
przedstawiła także problem 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 
aktualnego Prezesa Zarządu i Sekretarza 
Generalnego Federacji oraz prezesów 
pozostałych stowarzyszeń członkowskich. 

Części oficjalnej spotkania towarzyszyły 
zwiedzanie historycznego Wilna,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie z poetami wileńskimi oraz występ 
młodzieżowego zespołu tanecznego 
„Wilenka”. Całości tego interesującego, 
pożytecznego i miłego spotkania, dopełniła 
wspaniała pogoda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TO JUŻ 10 LAT ! 
(dokończenie z N° 3) 

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

2. DZIAŁALNOŚĆ 

W chwili obecnej Federacja liczy pięć 
Stowarzyszeń Członkowskich reprezentujących 
kilkusetną rzeszę inżynierów i techników 
pięciu krajów Unii Europejskiej z nadzieją na 
rozszerzenie. 

W 10-letnim okresie istnienia, Federacja 
uczestniczyła w wielu akcjach wspierania 
polskiej myśli technicznej. Do takich akcji 
należały : 

 inicjatywa w 2005 r. wysyłki listów w wersji 
polskiej, francuskiej, niemieckiej i 
angielskiej do wyższych urzędników Unii 
Europejskiej z poparciem dla kandydatury 
Wrocławia na lokalizację Europejskiego 
Instytutu Technologicznego (EIT) 

 współorganizacja V-ego Międzynarodowego 
Sympozjum „Polacy Razem” w Wiedniu w 
listopadzie 2006 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 współudział w organizacji licznych 
konferencji, a m.in.: 

 cyklu 7-miu konferencji „Wkład 
inżyniera polskiego w rozwój gospdarki 
Francji” z okazji 90-cio lecia SITPF w 
2007 r. 

 polsko-niemieckiej konferencji na 
temat: „Bezpieczna infrastruktura 
drogowa i jej znaczenie dla 
gospodarki” w Berlinie w 2009 r., 
której uczestnicy mogli się także 
zapoznać z centrum sterowania 
ruchem drogowym 

 konferencji na tematy energetyczne pt. 
„Współczesne problemy energetyczne” 
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w 
2012 r. gdzie omawiano takie 
zagadnienia jak: energia dla Polski w 
przyszłości, biopaliwa, elektrownie 
wiatrowe, ogniwa wodorowe, 
geothermia jako źródła energii 
„czystej” i praktycznie wszędzie 
dostępnej czy też budownictwo 
pasywne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 międzynarodowej konferencji zatytuło-
wanej : „Innowacyjna gospodarka – 
czysta woda” w Pałacu „Wiechlice”, w 
Polsce, 28-29 listopada 2013 r. 

 w wyjeździe studyjno-turystycznym do 
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w 
maju 2010 r., zorganizowanym wspólnie ze 
stowarzyszeniem „Euroconcept” przy 
współpracy Biura Parlamentarnego Pani 
Europoseł Róży Thun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... na Cmentarzu „Rossa” , przy grobie Matki 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Uczestnicy spotkania na Górze Trzech Krzyży 
 

... przed Ostrą Bramą 
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 współorganizacja I i II Forum Polonijnego 
w Londynie nt. pomocy w adaptacji 
zawodowej polskich inżynierów i 
techników przebywających w Wielkiej 
Brytanii, w wyniku migracji zarobkowej po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej. 

 szeroki udział w II Kongresie Polskich 
Towarzystw Naukowych na Obczyźnie w 
Krakowie w dniach 4-7.09.2008 r. i w 
Sympozjum „Polski inżynier w kraju i na 
świecie” z czterema referatami : „Polski 
Inżynier w Europie wczoraj, dziś i jutro”, 
który był pracą zbiorową Kolegów z pięciu 
stowarzyszeń europejskich, „INICJATYWA 
LONDYŃSKA – konieczność czy wybór 
polskiego inżyniera w Europie?”, „Dzielo 
SITPF na rzecz Polonii francuskiej” oraz na 
temat genezy powstania i pierwszych lat 
działalności EFPSNT 

 udział w I i II Zjeździe Inżynierów Polskich 
w Warszawie w 2010 i 2013 r.  

 

 

 

 

m.in. na II Zjazd w 2013 r. przybyła liczna 
grupa przedstawicieli stowarzyszeń 
Federacji.  

 

 

 

 

Wielu z nich wystąpiło z referatami lub 
włączyło się w prace komisji m.in. mgr inż. 
L.Sobkowiak (SITPF) wziął udział w pracach 
Komisji Wnioskowej, prezesi stowarzyszeń 
wzięli udział w sesji panelowej IV, a referaty 
wygłosili: Dipl. Ing. R.Drapała (ZFPITN) w 
sesji II-1 „Wdrożenia : potrzeby i 
możliwości”, mgr inż. P.Dudek (STPwWB) w 
sesji II-2 „Infrastruktura i Transport”,  prof. 
dr inż. R.Chmielowiec (STPwWB) w sesji IV 
„Stowarzyszenia naukowo-techniczne 
platformą spotkania nauki i biznesu, mgr inż. 
R.Zwierz (ZFPITN) i dr inż. M.Zastawny 
(STPwWB) w sesji V-1: „Ścieżki kształcenia 
technicznego” i mgr inż. J.Ptak (SITPF) w sesji 
V-2 „Szanse i zagrożenia dla przemysłu 
energetycznego” 

 udział w XXIV Kongresie Techników 
Polskich, w Łodzi 24-25 maja 2011 r., 
gdzie : 
a. na sesji plenarnej prof. dr inż. 

R.Chmielowiec przedstawił stan obecny 
i inicjatywy EFPSNT, 

b. podczas Forum Innowacyjnego mgr inż. 
L.Sobkowiak przedstawił referat na 
temat „Jak dostać się na szczyt 
innowacyjności?”, 

c. na Forum Transportu dr inż. 
A.Fórmaniak wygłosił referat na temat 
„Zagadnienia bezpieczeństwa w 
rozwoju transportu kolejowego w 
Polsce”, 

d. mgr inż. K. Ruszczyński zorganizował 
stoisko, na którym m.in. prezentowany 
był dorobek EFPSNT 

 współorganizacja i wsparcie finansowe 
Europejskiego Sympozjum „Współczesne 
problemy ochrony przeciwpowodziowej” w 
Paryzu i Orleanie w dniach 28-29 marca 
2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 akcja wysyłki w 2014 r. listów do 
najwyższych władz RP  w sprawie obrony 
Polskiej Izby Urbanistów przed jej likwidacją 

Z pomocą finansową Stow. „Wspólnota 
Polska” została stworzona witryna 
internetowa EFPSNT, prowadzona i 
uaktualniana przez Z-cę Sekretarza 
Generalnego mgr inż. Marka Piekarskiego :  

www.polish-engineers-europe.org 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, od początku 2014 roku jest 
redagowane przez Sekretarza Generalnego 
mgr inż. Janusza Ptaka oraz realizowane i 
rozprowadzane z własnych środków Federacji, 
wydawnictwo „Flash Info”, mające na celu 
szerszą informację na temat działalności 
EFPSNT jak również jej stowarzyszeń 
czlonkowskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federacja bierze też czynnie udział w 
manifestacjach o charakterze patriotycznym 
Polonii m.in. w uroczystościach przed 
Pomnikiem Katynia w Londynie w 2004 r. czy 
też w pielgrzymce Polonii francuskiej do 
Polskiej Nekropolii w Montmorency w 2005 i 
2014 r. 

Za jedną z najważniejszych form działań 
Federacji uznano jej rolę w promowaniu 
polskiej myśli technicznej i polskiej 
przedsiębiorczości za granicą jak również 
polonijnej myśli technicznej i polonijnej 
przedsiębiorczości w Polsce. Ideą przewodnią 
jest wykorzystanie istniejących kompetencji 
stowarzyszeń członkowskich oraz ich 
znajomości środowisk swoich krajów 
rezydencji. Promocja ta ma się odbywać 
zarówno na szczeblu Unii Europejskiej i Polski 
jak i też poszczególnych krajów, siedzib 
stowarzyszeń członkowskich. 

Do zadań Federacji na najbliższe lata 
będą należeć także : 

 nawiązanie kontaktów ze stowarzyszeniami 
naukowymi i technicznymi w innych krajach 
europejskich i zaciśnięcie współpracy z Radą 
Polskich Inżynierów Ameryki Połnocnej, 

 nawiązanie współpracy z polskimi 
uczelniami w takich dziedzinach jak : 
kształcenie inżynierów dla potrzeb nowych 
technologii, staże i stypendia dla studentów 
i absolwentów, studia doktoranckie i 
podyplomowe, itp., 

 włączenie się poprzez stowarzyszenia 
członkowskie w programy Unii Europejskiej 
we wspólpracy z przedsiębiorstwami 
przemysłowymi i z placówkami naukowymi i 
technicznymi. 

                                                                 Janusz Ptak 

 
 
 
 
 

  28 listopada 2014 – konferencja 
w jezyku francuskim dr Radoslawa 
Wisniewskiego na temat rewolucji 
numerycznej pt. „RÉVOLUTION 

NUMÉRIQUE EN MARCHE...”. Konferencja 
odbędzie się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu.  

  12 grudnia 2014 – konferencja w jezyku 
polskim Prezesa SITPF, mgr inż. Lucjana 
Sobkowiaka zatytułowana : „KLIMAT – STAN 
AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ”. Konferencja 
odbędzie się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. 

Więcej szczegółów na temat obu konferencji 
na stronie SITPF  http://sitpf.europolonia.org 
 
 
 
 
(opracowane na podstawie materiałów 
stowarzyszeń, otrzymanych do dnia 31.10.14) 
 

 11 maj 2014 - odbyła się 
kolejna edycja Dnia Polonii w 
Berlinie zorganizowana przez 
Związek Krajowy w Berlinie 
Polskiej Rady w Niemczech. 

Aktywny udział w organizacji tego przedsię-
wzięcia oraz w czasie jego trwania wzięło 
Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i 
Techników w Niemczech. Liczna grupa 
członków obsługująca nasze stoisko udzielała 

KONFERENCJE 

INNE WYDARZENIA 

http://www.polish-engineers-europe.org/
http://sitpf.europolonia.org/
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informacji i odpowiadała na pytania osób 
zainteresowanych działalnością organizacji 
oraz ewentualnym członkostwem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkim powodzeniem cieszyły się również 
wypieki i kawa serwowane przy stoisku. 

W czasie krótkiej przerwy części muzycznej 
Dnia Polonii wręczono wyróżnienia w formie 
okolicznościowych dyplomów za aktywną 
działalność w ZFPITN oraz na rzecz Polski i 
Polonii następującym kolegom: Andrzejowi 
Kajzerowi, Andrzejowi Staszakowi i 
Ryszardowi Drapale. 

Zarząd i Sekretariat Generalny Federacji 
gratuluje Im tego wyróżnienia ! 
 

  2 maj 2014 – Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski, podczas 
spotkania w Pałacu 

Prezydenckim z okazji Dnia Polonii 
i Polaków Za Granicą, wręczył 

odznaczenia państwowe zasłużonym 
działaczom polonijnym. W gronie 
uhonorowanych osób znalazł się Prezes 
Stowarzyszenia Techników Polskich w 
Wielkiej Brytanii, mgr inż. Piotr Dudek, 

odznaczony 
Złotym Krzyżem 
Zasługi za 
dokonania w 
działalności na 
rzecz środowisk 
polonijnych, za 
popularyzowanie i 
promowanie 
polskiej wiedzy i 
kultury. 

   10. maj - Akademia 
Techniczna STP 
rozpoczęła 21. edycję 
kursów w zakresie: 

 AutoCAD dla początkujących i 
średnio-zaawansowanych 

 AutoCAD 3D dla zaawansowanych 

 Revit Structure dla początkujących 

 Komputer dla seniora 

 MS Office dla pracujących 

 Projektowanie i dekoracja wnętrz 

 
   maj – kursy 
Akademii Design STP 

 Projektowanie i wystrój wnętrz,kurs 
dla początkujących. Edycja 20. 

 Projektowanie i wystrój wnętrz dla 
zaawansowanych. Edycja 2. 

  25. maj 2014  - piknik i Turniej Golfowy 
STP - tegoroczny piknik STP został połączony 
z projektem „Świętujemy razem 25-lecie 
wolnej Polski”, organizowanym przez Szkołę 
Liderów Polonijnych – wydarzenie więc 
miało szczególną rangę.  

Piknikowi towarzyszył mini-turniej golfa "Od 
amatora do mistrza pola". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  14. czerwiec 2014  - miało 
miejsce tradycyjne, już 21-sze z 
rzędu Spotkanie Przyjacielskie w 
Normandii w posiadłości Romana 
Szatanika i Katarzyny Góreckiej-

Szatanik, w Tertre koło l’Aigle (61). Była to 20-
ta rocznica pierwszego spotkania w 1994 roku, 
które odbyło się w dniu 50-tej rocznicy 
lądowania Aliantów w Normandii. 

Przez te lata wzięło udział w pikniku ponad 
1100 osób. Byli wśród nich, oprócz Polaków i 
Francuzów, Niemcy, Amerykanie, Anglicy, 
Czesi, Jugosłowianie jak również jeden 
Kameruńczyk. 

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło ok. 20 
osób, członków i sympatyków SITPF.  

W uznaniu zasług Kol. 
Romana Szatanika za wkład 
w działalność Stowarzy-
szenia, Zarząd przyznał Mu 
Złotą Odznakę SITPF. 
Odznakę wręczył 
Wiceprezes Kol. Janusz 
Ptak, a tekst dyplomu 
odczytał Z-ca Sekretarza, 

Kol. Stanisław Aloszko. Kol. Szatanik otrzymał 
także od SITPF prezent w postaci kompletu 
modnych kieliszków do szampana oraz butelkę 
„magnum”, która w szybkim tempie została 
opróżniona! Piękna pogoda sprzyjała 
przyjacielskim rozmowom uczestników. 
 
  27. wrzesień 2014  - SITPF zorganizowało 
dzień poświęcony Historii i Sztuce. W 
godzinach przedpołudniowych miała miejsce 
wizyta wytwórni szkła artystycznego 
« Verrerie d’Art » w Soisy-sur-Ecole, w 
regionie Lasu Fontainebleau pod Paryżem. W 
trakcie wizyty uczestnicy mogli się zapoznać z 
operacjami przy produkcji wyrobów 
artystycznych ze szkła. « Verrerie d'Art » w 
Soisy, założona przez rodzinę o tradycjach 
sięgających roku 1856, otrzymała label 
« Przedsiębiorstwa Żywego Dziedzictwa ». 

Natomiast, po południu, członkowie SITPF 
wzięli udział wraz z przedstawicielami 
Ambasady RP we Francji i władz lokalnych, w 
dorocznej ceremonii, przy pomniku Gen. 
Tadeusza Kościuszki, postawionemu 178 lat 
temu, w miejscowości Sorques, w której 
mieszkał przez wiele lat i w której pamięć o 
Nim jest nadal żywa.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 października 2014 - w 
przestronnej i bardzo 
sympatycznie urządzonej 
„Kaisersaal” Klalaviergalerie przy 

Kaiserstraße 10, w 7 dzielnicy Wiednia odbył 
się kolejny koncert z cyklu „Muzyka i 
Technika”. Program artystyczny koncertu – 
Cezary Kwapisz; organizacja oraz oprawa 
graficzna Bożena Prochaska – VPI. 

Sponsorem koncertu był wydział kultury 
wiedeńskiego magistratu (MA7). Prywatny 
sponsor umożliwił nagranie koncertu na żywo. 
(Tonstudio C-Arts Classical Arts 
www.classicalarts.at ) 

Zgodnie z planem koncert był recitalem 
fortepianowym Cezarego Kwapisza, na 3-
metrowym fortepianie marki Steinwey – co 
oczywiście przyniosło dodatkowe znakomite 
efekty akustyczne. Na odpowiedzialny i 
wyjątkowo trudny program składały się 
następujące utwory: Sonata op.101 
Beethovena Nr. 28 A-Dur op. 101 w czterech 
częściach, Ferenca Liszta - Rapsodia 
Hiszpańska, S. 254, oraz Sonata fortepianowa 
h-moll, S.178. 

Po koncercie jak zawsze była lampka wina. 
Tym razem sponsorem był Lukas 
Markowitsch, a Hans Markowitsch – ojciec 
(właściciel winnicy) – towarzyszył nam w 
czasie koncertu. 

Był to wieczór niesłychanie udany, przyniósł 
słuchaczom wiele podniosłych momentów. 
Koncert uwieczniony został profesjonalnym 
nagraniem na płycie CD, będzie zatem okazja, 
aby jeszcze raz i jeszcze raz posłuchać i 
przypomnieć sobie tę niezwykłą atmosferę 13 
października 2014. 

/BK/ 

W wydawnictwie Instytu Historii Nauki PAN 
„Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki” 
(nr 1/2014; ISSN 1230-1159) ukazało się 
opracowanie Kol. Krzysztofa Dąbrowskiego 
poświęcone telektroskopowi Jana 
Szczepanika. 
Autor analizuje okiem inżyniera elektronika i 
radiotechnika opracowania Szczepanika w 
dziedzinie telewizji, jego patenty i głosy 
współczesnej temu prasy światowej i 
dochodzi do wniosku, że opisy patentowe są 
albo świadomie niekompletne – może zresztą 
pewne ich części musiały zostać utajnione ze 
względu na zainteresowanie kręgów 
wojskowych – albo dopiero potem zostały 
opracowane istotne części aparatury. W 
każdym razie współczesne Szczepanikowi 
doniesienia podkreślają, że aparatura działała, 
a jednocześnie tak jak została opisana nie 
mogła spełniać swego zadania: transmisji 
obrazu a w późniejszych opracowaniach – 
obrazu kolorowego z towarzyszącym mu 
dźwiękiem. 
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