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Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 

 
Rok 2016 dobiega końca. 

Jest więc okazja do bardzo 
krótkiego podsumowania 
tegorocznej działalności EFPSNT. 
Ograniczę się jedynie do działalności Federacji 
jako całości współpracy wszystkich 
Stowarzyszeń Członkowskich.  

Byliśmy zatem, jako Federacja, dobrze 
reprezentowani na III Światowym Zjeździe 
Inżynierów Polskich i XXV Kongresi Techników 
Polskich we Wrocławiu, o czym już pisałem 
bardziej szczegółowo z poprzednim wydaniu 
„Flash Info”, wzięliśmy udział w Jubileuszu 
75cio lecia Polonia Technica w Nowym Jorku, 
udzieliliśmy patronatu honorowego wielu 
imprezom organizowanym zarówno przez 
stowarzyszenia członkowskie Federacji jak też i 
innym organizacjom technicznym np. 
Konkursowi Konstrukcji Studenckich KOKOS, 
zorganizowanemu przez NZS AGH. 

Promowaliśmy także Federację i jej 
stowarzyszenia za pośrednictwem 
wydawnictwa „Flash Info”. Ponadto w tym 
roku reaktywowaliśmy witrynę internetową 
Federacji. 

Pragnę podkreślić, że Federacja jako 
stowarzyszenie nie ma ani środków ludzkich 
ani finansowych aby mogła prowadzić 
samodzielną działalność, lecz musi się opierać 
głównie o realizacje jej Stowarzyszeń 
Członkowskich, aby urzeczywistniać ideę, dla 
której została powołana, wypełniając w 
ramach swoich możliwości cele i zadania jakie 
zostały sprecyzowane w jej Statucie. 

W październiku br. odbyło się w Wiedniu 
kolejne Walne Zebranie Federacji, o którym 
szczegółowiej będzie mowa w niniejszym 
wydaniu. 

W roku przyszłym czekają nas dalsze 
wyzwania a m.in. uruchomienie działalności 
Rady Naukowej Federacji. 

Korzystając z nadchodzących Świąt 
oraz Nowego Roku, pragnę złożyć 
wszystkim Członkom, w imieniu 
Sekretariatu Generalnego moc 
najserdeczniejszych życzeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

                                             Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 

 

 
 

 

 

 

  13-15 październik 2016 – w Wiedniu miało 
miejsce tegoroczne spotkanie delegatów, 
zorganizowane przy okazji Walnego Zebrania 
stowarzyszeń EFPSNT.  

Rozpoczęło się ono konferencją w salonach 
Ambasady RP w Wiedniu, pod Honorowym 
Patronatem i z udziałem J.E. Ambasadora RP w 
Austrii Pana mgr Artura Lorkowskiego. 

Odczyty wygłosili : Dr hab. inż. Tadeusz Pająk 
EurIng., prof. AGH w Krakowie nt. „›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”. 

Na zakończenie konferencji Dipl.-Ing. Andrzej 
Tombiński, Wiceprezes VPI, Prezes Zarządu 
firmy „Re-Bau”, zaprezentował jej osiągnięcia z 
okazji 20-to lecia firmy, natomiast po części 
konferencyjnej mieliśmy możność wysłuchać 
doskonałego koncertu fortepianowego w 
wykonaniu Pani Kathrin Buczak. Wieczór 
zakończył się towarzyskimi rozmowami przy 
dobrze zaopatrzonym bufecie. 

Nazajutrz, 14go października 2016 r. w siedzibie 
Wydziału Promocji i Inwestycji przy Ambasadzie 
RP w Wiedniu, odbyło się Walne Zebranie 
Federacji, w trakcie którego nie tylko 
podsumowano tegoroczną działalność zarówno 
Federacji jak i stowarzyszeń członkowskich ale 
także dokonano wyborów do Sekretariatu 
Generalnego na następną 3-letnią kadencję 
2016-2019. 

Sekretarzem Generalnym został ponownie 
wybrany Kol. Janusz Ptak z SITPF, natomiast Z-cą 
SG Kol. Andrzej Kajzer z ZFPITN a Skarbnikiem 
Kol. Katarzyna André z SITPF. Opiekę nad 
witryną internetową jako Webmaster przejął 
Kol. Piotr Świeboda z STP w WB a Kol. Bożena 
Prochaska z VPI pełnić będzie nadal funkcję 
koordynatora ds. Administracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie WZ przewodnictwo Federacji na rok 
następny zostało 
przekazane 
stowarzyszeniu 
francuskiemu SITPF, 
świętującego w 2017 r. 
100 lecie istnienia. 
Przewodnictwo z rąk 
Kol. Józefa Buczaka, 
Prezesa VPI przejął 
Kol. Lucjan Sobkowiak, 
Prezes SITPF. 

 

 

 

 

Komunikat prasowy z pełną informacją odnośnie 
nowych władz Federacji, został rozesłany przez 
SG do najważniejszych instytucji i organizacji 
technicznych polskich i polonijnych i ukazał się 
m.in. na stronie internetowej FSNT NOT 
www.eNOT.pl pod datą 14-go grudnia 2016. 

W trakcie WZ omówiono również wiele 
istotnych spraw Federacji a m.in. zakończenia 
prac nad nową witryną internetową, roli Rady 
Naukowej i Konwentu Seniorów oraz kwestii 
finansowania EFPSNT. 

W sobotę 15-go, uczestnicy spotkania mieli 
okazję zwiedzić Wiedeń przy pięknej, jesiennej 
pogodzie, oprowadzani po mieście przez 
doskonałego przewodnika, jakim jest nasz 
Kolega z VPI, Dipl. Ing. Wojciech Rogalski oraz 
podziwiać panoramę Wiednia, posilając w 
obrotowej restauracji na Donau Turm. 
 
  2 grudzień 2016 – została udostępniona 
nowo-reaktywowana witryna internetowa 
EFPSNT. Została ona zrealizowana przez firmę 
PACH w Szczecinie na podstawie specyfikacji 
sporządzonej przez byłego Z-cę SG i 
jednocześnie Webmastera, Kol. Marka 
Piekarskiego z STP w WB. Prace wykończeniowe 
zostały dokonane przy współpracy i pod 
nadzorem nowego Webmastera, Kol. Piotra 
Świebody, także z STP w WB. Witryna jest 
dostępna pod adresami: www.efpsnt.org i 
www.efpsnt.eu. Zawiera ona takie działy jak: 
Aktualności, O nas, Historia, Wydarzenia, 
Współpraca i Edukacja i Rozwój oraz linki do 
stowarzyszeń członkowskich oraz organizacji 
technicznych w Polsce, pozwalające na 
informacje o tym wszystkim co się w nich dzieje. 

               Zapraszamy do jej często oglądania ! 
 
 
 
 

   30 wrzesień 2016 - w Stacji 
Naukowej Polskiej Akademii Nauk 
w Paryżu miała miejsce 
konferencja mgr inż. Tomasza 
Gȯrki, członka SITPF, pt. „Start-up 

nową technologią innowacyjności”.                    
Od prelegenta, będącego twórcą jednego ze 
start-up, dowiedzieliśmy się jak powstają dzisiaj 
firmy typu „start-up”, jak są finansowane, jak 
funkcjonują, jak żyją i pracują ich twórcy, jak 
wykorzystują relacje dzięki sieciom socjalnym, 
jakie są ryzyka, wady i zalety. Konferencja ta 
wpisuje się w cykl konferencji zatytułowany 
„Rewolucja przemysłowa 4.0”, organizowany w 
ramach 100-lecia SITPF. 

28 październik 2016 – w Stacji Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk w Paryżu miała miejsce 
interesująca konferencja mgr inż. Tomasza 
Kapłoniaka-Helleniaka, członka SITPF, pt. 
„Systèmes informatiques dans l’ingénierie” 
(Systemy informatyczne w inżynierii). 

Konferencja dotyczyła systemów 
informatycznych w przemyśle a w szczególności 
w dziedzinie produkcji energii elektrycznej w 
centralach atomowych, na przykładzie 
elektrowni atomowej w Chinon (Francja), gdzie 
pracuje prelegent. Aktualnie T.Kapłoniak pracuje 
przy wdrożeniu systemu informatycznego i jest 
odpowiedzialny za modelizację procesów 
przemysłowych centrali. 

Procesy są kompleksowe i bardzo 
odpowiedzialne, z uwagi na wymagania 
bezpieczeństwa w tej dziedzinie. 

KONFERENCJE 

Z ŻYCIA FEDERACJI 

Wesołych Świąt 
 
          i 
 
Szczęśliwego 
       Nowego Roku 2017 

Uczestnicy wiedeńskiego Walnego Zebrania EFPSNT 

Prezesi (od lewej) : 

J.Buczak (VPI) i 

L.Sobkowiak (SITPF) 

mailto:efpsn-t@orange.fr
http://www.polish-engineers-europe.org/
http://www.polish-engineers-europe.org/
http://www.enot.pl/
http://www.efpsnt.org/
http://www.efpsnt.eu/
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Zostały zaprezentowane systemy używane dla 
symulacji (CAP), do koncepcji (CAO), do kontroli 
(SCADA) i do wspomagania decyzji (DSS). 

Postęp w tej dziedzinie jest ogromny. 
Gromadzenie danych na poziomie „data-
centers” i architektury stosowanych sieci 
mających zapewnić jednocześnie odporność na 
zakłócenia, dyspozycyjność i szybkość transmisji, 
są zagadnieniami bardzo interesującymi. 

Kierowanie procesami na odległość przez Wi-Fi, 
zwłaszcza w kontekście „włamań” 
informatycznych oraz zagrożenia 
terrorystycznego, wzbudził zainteresowanie i 
żywą dyskusję wśród uczestników konferencji. 

 Oprac. K.Liziard/T.Kapłoniak 

 
  24-25 wrzesień 2016 – 
Akademia Techniczna STP 
zorganizowała dwudniowe 
szkolenie z zakresu „Setting OUT” 

  1 październik 2016 – ruszyły 
jesienna sesja kursów Akademii Technicznej STP 
w dziedzinach: AUTOCAD - podstawowy i 
zaawansowany, REVIT STRUCTURE i SKETCHUP 

  27 październik 2016 – z cyklu Czwartki 
4You, w Sali Malinowej POSKu miała miejsce 
prelekcja pt. „Introduction to CIBSE - The 
Chartered Institution of Building Services 
Engineers” wygłoszona przez Gillian Francis, 
CIBSE Membership Development Manager 

  3 listopad 2016 – STPwWB oraz Wydział 
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w 
Londynie zorganizowali spotkanie biznesowe 
Engineering Business Evening. Tym razem 
naszymi gośćmi specjalnymi byli Rafał 
Brzoska (biznesmen, właściciel polskiej firmy o 
międzynarodowym zasięgu) oraz Jerzy 
Bartosik (WPHiI przy Ambasadzie RP w Londynie 

  listopad 2016 – STP zorganizowało 
dwudniowe szkolenie z zakresu „REVIT MEP” 

 

 

 

  15 wrzesień 2016 – na 
zaproszenie Prezesa Stowarzy-

szenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Oddział Kraków, Pani Prof. Lidii 
Żakowskiej, w uroczystościach 70-cio lecia SITK, 
wziął udział Kol. Andrzej Tombiński, Wiceprezes 
VPI i EFPSNT kadencji 2015-16. W imieniu 
EFPSNT przekazał adres Jubilatom, prezentując 
jednocześnie naszą Federację i jej działalność. 

  20-23 październik 2016 
– Stowarzyszenie Techników 
i Inżynierów Polskich na 

Litwie (STIP) pod patronatem św. Rafała 
Kalinowskiego obchodziło uroczyście Jubileusz 
20-to lecia Stowarzyszenia.  

Centralna uroczystość 
Jubileuszu miała miejsce 21 
października, w Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie. 
Przybyło na nią wielu gości, 
m.in. inżynierowie z Polski i 
Austrii. Zebranych powitał 
wiceprezes STIP Jerzy Mozyro. Obchody 
jubileuszowe zapoczątkowała międzynarodowa 
konferencja na temat „Wkład inżynierów w 
rozwój przedsiębiorczości”. Poza 
wystąpieniami: Szefa WPHiI Ambasady RP w 
Wilnie, p. K. Januszkiewicza, Sekretarza WP-E 
Ambasady RP w Wilnie, p. D. Tomaszewskiego, 
reprezentującego J.E. Ambasadora RP na Litwie 
Pana J. Czubińskiego oraz Prezesa FSNT NOT, 
Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny, która opowiedziała 
o rozwoju myśli inżynieryjnej w Polsce za 
minione 180 lat, przemówienia wygłosili m. in. 
prof. dr hab. inż. L.Ustinowicz, członek zarządu 
STIP, prof. dr hab. P. Niedzielski ze Szczecina, 
dyp. inż. W. Spalony z Austrii, mgr inż. J.Zastocki, 

prezes honorowy „Polonia Technica” w USA, inż. 
B. Niewiadomski, prezes Forum 
Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. 

Wiceprezes stowarzyszenia Jerzy Mozyro w 
rozmowie z „Kurierem” zaznaczył, że promocja 
myśli technicznej oraz integracja polsko-litewska 
pozostaje jednym z priorytetów działalności STIP 
na Litwie, natomiast Henryk Falkowski, członek 
zarządu STIP, odpowiedzialny współpracę i 
kontakty z zagranicą powiedział: „W 2005 roku 
zostaliśmy przyjęci do Europejskiej Federacji 
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych, jednoczącej polskich inżynierów 
Francji, Anglii, Austrii, Niemiec i Litwy. 
Współpracujemy od dawna z FSNT NOT... W 
ubiegłym roku delegacja STIP odwiedziła Stany 
Zjednoczone Ameryki z okazji 75-lecia „Polonia 
Technica”.... Stowarzyszenie rozkwita, do jego 
szeregów dołączyło się sporo młodych 
inżynierów, wykładowców wielu uczelni, a także 
młode panie naukowcy. Stowarzyszenie liczy 
obecnie przeszło 70 członków”. 
 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie tekstu Justyny Giedrojć, 

zamieszczonego w “Kurierze Wileńskim” 22.10.16, 
przesłanego do SG przez inż. Henryka Falkowskiego 

  16 listopad 2016 – Stowarzyszenie 
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie 
rozszerza współpracę międzynarodową, m.in. 
jest ono od kilku lat zaprzyjaźnione ze 
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników 
Komunikaciji (SITK) Oddzial w Szczecinie. W 
ramach tej współpracy, z okazji Jubileuszu 70-
lecia SITK, zostało zaproszonych przez Prezesa 
Oddziału mgr inż. I.Furmańskiego, trzech 
delegatów STIPL. W uroczystości z ramienia 
STIPL udział wzięli : H.Falkowski, H.Karazniewicz 
i M.Żurowicz. 

STIPL została uhonorowana jubileuszową 
szklaną statuetką, natomiast delegaci STIPL 
wręczyli Prezesowi SITK pamiątkową 
marmurową statuetkę, a Wiceprezesowi 
J.Jarzębskiemu i Honorowemu Prezesowi 
A.Kozłowskiemu, pamiątkowe jubileuszowe 
medale 20-lecia STIP. 

Prezes SITK wygłosił referat nt. działalności za 
okres od 1946 roku. Została też wyświetlona 
prezentacja 70-cio letniej działalności oddziału 
szczecińskiego. Wręczono także odznaczenia i 
wyróżnienia zasłużonym członkom SITK oraz 
firmom i osobom współpracującym.  

Delegacja STIPL wystąpiła z propozycją 
przygotowania umowy o współpracy pomiędzy 
oddziałem szczecińskim SITK i STIP na Litwie. 

Na podstawie tekstu inż. Henryka Falkowskiego 
 

  19 listopad 2016 godz. 14:00 – 
w siedzibie VPI odbyło się             
XIX Walne Zebranie Stowarzyszenia 
Polskich Inżynierów i Techników w 
Austrii. Podczas spotkania, w 

bardzo miłej atmosferze, omówione zostały 
bieżące sprawy Stowarzyszenia i wstępnie 
zaplanowane przedsięwzięcia na rok 2017. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  9 grudzień 2016 o godz. 19-tej - w siedzibie 
VPI odbyło się Spotkanie Opłatkowe. O 
tradycyjne przysmaki świąteczne zatroszczyli się 
kol. Jan Ganczarczyk oraz kol. Katarzyna 
Piwońska z Polski, reprezentanci firmy JABEX. 

Info : M.Rozner 

 4 grudzień 2016 – w 
restauracji „Auberge du 
Moulin Vert” w Paryżu miał 
miejsce sympatyczny obiad 
członków SITPF, inauguru-
jący Rok Stulecia SITPF. W 
obiedzie wzięli udział 

zarówno dawni jak i zupełnie nowi członkowie. 
W trakcie obiadu zorganizowany został quiz 
odnośnie znajomości historii Stowarzyszenia 
(nagroda – butelka szampana) oraz czytanie 
poezji Jana Czochralskiego, znanego bardziej 
jako odkrywcy metody tworzenia mono-
kryształów, bez których współczesna elektronika 
nie mogłaby istnieć, niż poety. A jednak ...  

 
  12 grudzień 2016 - Rada 
Krajowa FSNT-NOT wybrała 
Panią Ewę Mańkiewicz-Cudny 
ponownie Prezesem Zarządu 
Głównego FSNT-NOT na 
kadencję 2016-2020.  

          Serdecznie gratulujemy Pani Prezes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sekretariat Generalny EFPSNT wystosował 
pismo z gratulacjami i życzeniami dalszych 
sukcesów w prowadzeniu FSNT NOT. 

Do nowego Zarządu Głównego FSNT-NOT 
wybrano także: S.Góralczyka (PZITB), 
M.Grzywacza (SEP), T.Pawłowskiego (SIMP), 
J.Suchego (STOP) i K.Wójcika (SWTP). 

 15 styczeń 2017 – SITPF zaprasza 
Członków i Sympatyków na doroczne 
Spotkanie Opłatkowe, które 
odbędzie się o godz. 12:30 u Sióstr 

Nazaretanek w Paryżu. W programie: łamanie 
się opłatkiem i składanie życzeń, doskonały 
obiad przygotowany przez Siostry oraz loteria 
fantowa! 

  21 styczeń 2017 – STP zaprasza 
Członków i Sympatyków na doroczne 
spotkanie opłatkowe, które 
odbędzie się o godz. 17.00 w Sali 

Malinowej POSK. 
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