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NOTATKA 

ze spotkania EFPSNT w Wilnie 10-12.10.2019 

W dniach 10-12. października 2019 r. w Wilnie miało miejsce spotkanie członków Europejskiej 
Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zorganizowane w związku z jej XVI 
Walnym Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Towarzyszyły mu konferencja naukowo-
techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”, wieczór galowy oraz 
wycieczka po Wilnie i jego okolicach. 

To doroczne spotkanie, organizowane każdorazowo przez stowarzyszenie członkowskie kończące 
rok swojej prezydentury Federacji jest nie tylko okazją do statutowego Walnego Zebrania delegatów 
i przekazania prezydentury na rok następny, ale również, a może nawet przede wszystkim, okazją 
do spotkania się polskich i polonijnych naukowców i inżynierów z Europy, lepszego wzajemnego 
poznania się, zaciągnięcia więzów przyjaźni a także zorganizowania interesującej konferencji i 
lepszego zapoznania się z krajem kolejnego organizatora. 

W tym roku, gościło nas Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Wilnie. Głównym 
organizatorem wydarzenia był Prezes SNPL, prof. dr Henryk Malewski.  

Dzięki koleżeńskiej współpracy przedstawicieli Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (prof. dr 
Wojciech Stankiewicz, dr Jan Kolenda, dr Renata Karpicz, prof. dr Henryk Malewski), które w 2019 r. 
rotacyjnie przewodniczyło w Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych i Sekretariatem Generalnym EFPSNT na czele z Kolegą Januszem Ptakiem wszystkie 
imprezy były zorganizowane na wysokim poziomie.  

W tegorocznym spotkaniu oprócz reprezentantów z krajów członkowskich EFPSNT, wzięla udział 
liczna delegacja Zarządu Głównego FSNT NOT z Prezesem Panią Ewą Mańkiewicz-Cudny i 
Dyrektorem „Domu Technika” w Warszawie Panem Jerzym Rożkiem, na czele. W spotkaniu wziął 
także udział prof. dr hab. Marian Radny, wice-prezes Polonii z Australi. 

Spotkanie rozpoczęło się już we czwartek 10. października miłym wieczorem i powitalną kolacją w 
restauracji „Pan Tadeusz” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w którym oprócz przybyłych gości wzięli 
także udział członkowie SNPL i STIPL z małżonkami. 

Dzień 11. października rozpocząl się Walnym Zebraniem delegatów EFPSNT w Domu Kultury Polskiej 
o godz. 10:00, w którym wzięli udział jedynie delegaci, prezesi stowarzyszeń członkowskich oraz 
osoby funkcyjne Sekretariatu Generalnego. Spośród stowarzyszeń członkowskich zabrakło jedynie 
przedstawicieli stowarzyszenia VPI z Austrii. Przewodniczącym WZ został 
wybrany Kol. Janusz Ptak z SITPF, a Sekretarzem WZ Kol. Wojciech 
Stankiewicz z SNPL. Zgodnie z porządkiem WZ, zaprezentowane zostały 
statutowe sprawozdania za ubiegłą kadencję i udzielono ustępującemu 
zarządowi absolutorium z podziękowaniem, po czym nastąpiło 
przekazanie prezydentury na następną kadencję 2019-2020 przez 
Prezesa SNPL prof. dr Henryka Malewskiego, reprezentującej Prezesa 
STP Kol. Piotra Świebodę, Koleżance dr inż. Ewelinie Wachnickiej. 
Przyjmując przewodnictwo w Federacji Kol. Ewelina Wachnicka w 
krótkim przemówieniu zaprezentowała podstawowe kierunki działania 
na rok przewodnictwa STP i zaprosiła na uroczystości 80-lecia STP, które 
odbędą na jesieni 2020 r. 
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Ważnym punktem porządku dziennego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego były wybory 
osób funkcyjnych Sekretariatu Generalnego EFPSNT (Sekretarza Generalnego, Z-cy SG i Skarbnika) 
na następną 3-letnią kadencję 2019-2022.  
W związku z brakiem kandydatur na stanowisko Sekretarza Generalnego EFPSNT (kilka osób, które 
były proponowane nie wyraziły zgody na kandydowanie) i z zaistniałą sytuacją, nieprzewidzianą w 
Statucie Federacji, delegaci WZ EFPSNT zwrócili się do Kol. Janusza Ptaka z propozycją czasowego 

pełnienia funkcji Sekretarza Generalnego EFPSNT, 
aż te kwestie będą zostaną uregulowane w nowej 
wersji Statutu. Kol. J.Ptak, mając na uwadze 
potrzebę ciągłości w kierownictwie Federacją, 
zgodził się z tą propozycją. W tym kontekście Kol. 
Janusz Ptak będzie kontynuował pełnienie 
obowiązków Sekretarza Generalnego EFPSNT. 
Propozycja została przyjęta podczas jawnego 
głosowania.  

Po długich debatach na Zastępcę Sekretarza 
Generalnego EFPSNT został wybrany 

przedstawiciel STP w Wielkiej Brytanii Kolega Krzysztof Ruszczyński a na Skarbnika Kol. Katarzyna 
Marucha z SITPF. Natomiast w skład Komisji Statutowo-Rewizyjnej weszli: Koleżanka Ewelina 
Wachnicka (STPwWB), Kolega Marek Łukowski (ZFPITN) oraz Kolega Paweł Ryzner (VPI). 

Po lunchu, w godzinach popołudniowych, w dużej Sali konferencyjnej Domu 
Kultury Polskiej, miała miejsce konferencja „Rola nauki i techniki w szybko 
zmieniającej się rzeczywistości”.  

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy prof. dr Henryk Malewski 
powitał licznie zebranych uczestników i gości honorowych konferencji. Wśród 
gości honorowych byli obecni Minister Komunikacji w Rządzie Republiki 
Litewskiej Pan Jarosław Narkiewicz, Wicekonsul Wydziału Konsularnego 
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Pani Irmina Szmalec 

oraz III Sekretarz tejże Ambasady Pan Paweł Purski oraz inni oficjele. W konferencji udział wzięła 
Prezes Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny. Na sali obecni byli przedstawiciele Stowarzyszeń EFPSNT 
oraz organizacji pozarządowych Litwy a także przedstawiciele mediów, w tym i TVP Wilno. 

Obecny na konferencji Minister Komunikacji w Rządzie Republiki 
Litewskiej Pan Jarosław Narkiewicz nie tylko przywitał zebranych i życzył 
owocnych obrad, ale i wystąpił z interesującym referatem o 
perspektywach rozwoju sieci transportowej i łączności na Litwie.  

Po wystąpieniach gości honorowych, z okazji 15-lecia istnienia EFPSNT, 
Sekretarz Generalny EFPSNT mgr inż. Janusz Ptak wręczył dyplomy 

honorowe pięciu członkom stowarzyszeń 
Federacji w uznaniu ich wieloletniego wkładu w życie EFPSNT. Dyplomy 
otrzymali: mgr inż. Bożena Prochaska (VPI, Austria), mgr inż. Katarzyna 
Marucha (SITPF, Francja), mgr inż. Marek Piekarski (STP, Wielka Brytania), 
mgr inż. Krzysztof Ruszczyński (STP, Wielka Brytania) i inż. Henryk Falkowski 
(STIPL, Litwa). Ponadto Kol. Janusz Ptak, w imieniu Prezesa SITPF Kol. 
Lucjana Sobkowiaka, wręczył Kol. Henrykowi Falkowskiemu Złotą Odznakę 
SITPF przyznaną Mu z okazji 100-lecia SITPF w roku 2017. 

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski wręczył ustanowiony z okazji Jubileuszu 30-lecia 
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Krzyż SNPL „Scientiae fidelis” trzem osobom. Złotym 
Krzyżem SNPL został odznaczony pierwszy Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Romuald Brazis. 
Srebrne Krzyże SNPL otrzymali Sekretarz Generalny EFPSNT  mgr inż. Janusz Ptak oraz Prezes Zarządu 
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Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny. 

Gratulujemy serdecznie wszystkim Odznaczonym ! 

 

 

W konferencji zostały wygłoszone referaty przygotowane specjalnie na to 
spotkanie przez przybyłych gości, jak poniżej: 

 Nauka Polska poza Granicami Kraju – potrzeby, wyzwania, perspektywy - prof. dr hab. 
Marian Radny, Australia 

 Rola inżyniera i stowarzyszeń naukowo-technicznych wobec wyzwań cywilizacyjnych - Ewa 
Mańkiewicz-Cudny Prezes FSNT NOT, Warszawa, Polska 

 Model wsparcia zainteresowania techniką dzieci i młodzieży – mgr inż. Krzysztof Ruszczyński, 
STPwWB 

 Elektroenergetyka Litwy: historia i teraźniejszość - prof. dr Wojciech Stankiewicz, SNPL, Litwa 
 Sztuczna inteligencja – ludzie i roboty – mgr inż. Janusz Ptak, Sekretarz Generalny EFPSNT, 

Francja 
 Pojedyncze źródła fotonów hBN - mgr Marzena Mackojć-Sinkevičienė, SNPL, Litwa 
 Kwestie zaopatrzenia energetycznego społeczeństw:  kierunki i perspektywy rozwoju - dr Jan 

Kolenda, SNPL Litwa  

Merytoryczna część konferencji rozpoczęła się od referatu prof. dr hab. 
Mariana Radnego „Nauka Polska poza Granicami Kraju – potrzeby, wyzwania, 
perspektywy”, w którym były przedstawione idee poruszone w czasie II Forum 
Nauki Polskiej poza Granicami Kraju. Jednym z przewodnich motywów 
wystąpienia była myśl, że polscy naukowcy rozproszeni po całym świecie 
muszą się jednoczyć i stać się realnym partnerem dla naukowych struktur w 
Polsce. 

Po wprowadzającym referacie organizatorzy konferencji zaprezentowali mix o 
kilku fizykach – członkach SNPL. 

W następnym referacie mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny 
„Rola inżyniera i stowarzyszeń naukowo-technicznych wobec wyzwań 
cywilizacyjnych poruszyła szereg wątków dotyczących miejsca inżyniera we 
współczesnym społeczeństwie. 

Mgr inż. Krzysztof Ruszczyński w swoim referacie 
„Model wsparcia zainteresowania techniką dzieci i 
młodzieży” szczególną uwagę zwrócił na konieczność 
umiejętnego pokazania miejsca i znaczenia techniki w rozwoju cywilizacyjnym.  

Prof. dr Wojciech Stankiewicz zaprezentował bardzo 
interesujący referat, szczególnie dla gości zagranicznych 
konferencji pt. „Elektroenergetyka Litwy: historia i 
teraźniejszość”. 

Ze szczególnym interesem był wysłuchany referat mgr inż. 
Janusza Ptaka (Francja) „Sztuczna inteligencja – ludzie i 
roboty”. Autor zaprezentował nie tylko realną sytuację w tej 
dziedzinie, ale i nakreślił perspektywy na najbliższe lata. Obecny na konferencji 
prof. Romuald Brazis zaprosil Kol. J.Ptaka do wygłoszenia tegoż referatu na 
organizowanej przez Niego przyszłorocznej konferencji „Nauka a jakość życia” 
w Wilnie. 

 

 

Prof. dr Romuald Brazis i prof. dr Henryk Malewski 
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Przedstawiciel młodego pokolenia SNPL mgr Marzena Mackojć-
Sinkevičienė w swoim referacie „Pojedyncze źródła fotonów hBN” 
opowiedziała o perspektywicznym kierunku badań naukowych, który 
jest prowadzony i na Litwie. 

Konferencję wieńczył referat dr Jana Kolendy „Kwestie zaopatrzenia 
energetycznego społeczeństw:  kierunki i perspektywy rozwoju”, w 
którym zostały zaprezentowane ważne dla każdego społeczeństwa 
perspektywy rozwoju, w tym i w dziedzinie ekologii. 

Wieczorowa Gala, w restauracji „Senoji Trobelė” z doskonałymi litewskimi potrawami upłynęła w 
doskonałej, przyjacielskiej atmosferze. Należy podkreślić, że pewna „obecność” trunków polskich i 
litewskich przyczyniła się również w pewnym stopniu do doskonałego nastroju biesiadników. 

W sobotę 12. października, pomimo nie za bardzo sprzyjającej pogody, uczestnicy 
spotkania wyruszyli wynajętym autobusem, na zwiedzanie trzech stolic Litwy: 
Wilna, Kirnowa i Troków, oprowadzani przez znakomitego znawcę historii Wilna i 
jego okolic oraz wspaniałego gawędziarza, dr Józefa Szostakowskiego, członka 
SNPL. Dr Józef Szostakowski jest historykiem literatury, pasjonuje się turystyką 
kulturową, a szczególnie wycieczką literacką a jego „Wilno i okolica. Przewodnik 
literacki” jest pierwszą tego rodzaju edycją, ukazującą bogatą wielokulturową 
spuściznę literacką Wilna i Wileńszczyzny. 

Pierwsze kroki uczestników wycieczki były skierowane 
nie nigdzie indziej jak pod Ostrą Bramę i obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, przed którym przewodnik 
recytował urywki wierszy Adama Mickiewicza, o 
którym, podobnie jak o Juliuszu Słowackim i 
Władysławie Syrokomli (wł. Ludwiku Kondratowiczu), 
było wiele wspomnień w ciągu całej wycieczki. 

Po czym, uczestnicy udali się na Cmentarz na Rossie, 
gdzie Kol. Henryk Malewski i Kol. Janusz Ptak, złożyli 
kompozycję biało-czerwonych kwiatów w imieniu 
EFPSNT i SNPL jak też wszystkich uczestników, na 

grobie Matki Marszałka Józefa Pilsudskiego gdzie złożone jest także Serce Marszałka. 

Po zobaczeniu najważniejszych miejsc starówki wileńskiej, w trakcie zwiedzania 
okolic Wilna, trasa prowadziła przez: Ciechanowiszki (tak zwana „stolica palm 
wileńskich”), Suderwę (kościół pw. Trójcy Św., jedyny kościół na Litwie 
zbudowany w formie rotundy) i Dukszty (kościoł pw. św. Anny) do Dąbrowy 
Duksztańskiej gdzie uczestnicy wycieczki zatrzymali się na krótki spacer szlakiem 
etnograficznym gdzie nie tylko mogli podziwiać wspaniałe rzeźby bożków 
przedchrześcijańskich w drzewie ale także duży kamień z nieodczytanym do dziś 
napisem, wykonanym podobno przez żołnierzy Napoleona, zaznaczającym 
ukryte skarby.  

Las i drewniana wiata pozwoliły 
również na dłuższy popas dla już 

mocno zgłodniałej wycieczki. Znakomicie przygotowane 
kanapki i słodkości przez kuchnię DKP oraz gorąca herbata 
i kawa z „prądem” (lub „mlekiem”) przywróciły szybko siły 
do dalszej wycieczki i zwiedzania Kiernowa z jego 
kurhanami i Troków z zamkiem Wielkiego Księcia Witolda, 
na wyspie jeziora Galvé („Głowy”).  
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Gotycki zamek na wyspie to dawna rezydencja wielkich książąt litewskich. Zaczął go budować                        
w II połowie XIV w. Kiejstut (ojciec 
Witolda). 

W czasie wojny z Rosją w latach 
1655-61, Troki zostały spalone i 
zamek zburzony. W okresie 
międzywojennym prowadzono tylko 
prace konserwatorskie pozostałości 
a zamek został odbudowany dopiero 
w latach 1951-62. 

Po zwiedzeniu częściowym zamku, z uwagi na zbliżający się 
wieczór i porę kolacji, wycieczkowicze skierowali swoje kroki 
do restauracji karaimskiej „Kiubete” w Trokach na typowy 
tamtejszy posiłek.  

Położona w centrum 
Trok, na brzegu 
jeziora Tataryszki 

restauracja „Kiubete” to przytulny, nastrojowy lokal w 
zbudowanym z drewnianych bali domu, gdzie zimą można się 
ogrzać przy wspaniałym kaflowym piecu, a latem odpocząć w 
przewiewnej, zacienionej altanie.  

Trzeba przyznać, że aura wymagała szybkiego rozgrzania się i 
podreparowania sił. Cóż może być lepszego jak nie ziołowy, 
doskonały likier litewski. Wszystkie już inne dania karaimskie przechodziły potem łatwiej a wśród 

nich: czenaki - to kombinacja zapiekanki z 
bardzo gęstą zupą, wschodnie danie z jednego 
garnuszka i kubyny - narodowa potrawa 
karaimska - pierogi z mięsem. 

 

Na deser zaserwowano nam kiubete®, czyli 
pieczony w piecu okrągły placek faszerowny owocami. Jego nazwa, świadectwo dawnych wojennych 
tradycji, wywodzi się z karaimskiego słowa kiubia oznaczającego tarczę. Ozdobnie spleciony brzeg 
wywołuje skojarzenie ze słońcem – starożytnym symbolem sił witalnych, pomyślności i dostatku. 
Podzielony na części i rozdany wśród współbiesiadników kiubete może stać się również wyrazem 
jedności i zgody. 

W takiej atmosferze zakończyła się wycieczka a także wileńskie spotkanie.  

Jak zawsze opuszczaliśmy z Wilna z pewną melancholią w sercu, ale też z miłymi wspomnieniami 
wspólnie przeżytych chwil z naszymi polskimi Kolegami z Litwy, mówiąc sobie do zobaczenia w 
Londynie w przyszłym roku na 80-leciu Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. 

A póki co, dziękujemy serdecznie Koledze Henrykowi Malewskiemu, Prezesowi SNPL i składamy na 
Jego ręce podziękowania dla wszystkich Koleżanek i Kolegów z SNPL a także z STIPL, którzy 
przyczynili się do sukcesu tego spotkania! 

Tekst: J.Ptak 
W tekście wykorzystano obszerne fragmenty ze sprawozdania Kol. H.Malewskiego, do „Rocznika SNPL” 

Zdjęcia: W.Stankiewicz, J.Ptak oraz http://kiubete.lt/pl/ 

Czenaki i kubyny 

http://kiubete.lt/pl/

