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Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 

 

Na początku każdego roku 
składamy sobie nawzajem 
życzenia przede wszystkim 
zdrowia, sukcesów w pracy a 
także powodzenia i wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym, mając nadzieję, że ten 
nowy rok będzie lepszy a w każdym razie nie 
gorszy od tego poprzedniego. Pozwólcie 
zatem, również i mnie, w tym pierwszym 
wydaniu „FLASH Info” w 2019 roku, złożyć 
Wam podobne życzenia. 

Rozpoczynając ten nowy rok, możemy 
się także zastanowić nad tym jakie zmiany 
może on przynieść w naszym życiu. A 
zmiany w świecie są widoczne w każdej 
dziedzinie naszego codziennego życia: 
telekomunikacja, transport, medycyna, 
aspekt socjalny. Zmiany te są coraz szybsze i 
często mamy trudności w przystosowaniu 
się do nich.   

Technologie sztucznej inteligencji (AI) 
są wszechobecne w „Przemyśle 4.0”. 
„Machine Learning” i „Deep Learning” 
pozwalają na ulepszenie przewidywań i 
zwiększenie produktywności. Użycie 
narzędzi cyfrowych w połączeniu z AI 
pozwalają na stałą optymizację środków 
produkcyjnych pod warunkiem, że analiza 
potrzeb była uprzednio jasno zdefiniowana. 
Po przeprowadzeniu ankiety wśród 3000 
przemysłowców z 89 krajów gabinet 
Gartner’a oszacował 270% wzrostu 
zastosowań AI w przedsiębiorstwach między 
2015 i 2018 rokiem (L’Usine Nouvelle N° 3600). 

Sztuczna inteligencja wchodzi coraz 
bardziej do użytku z jednoczesnym ryzykiem 
radykalnej zmiany nie tylko w metodach 
produkcyjnych ale w naszym życiu. 

W tym roku sztuczna inteligencja 
zostanie użyta do wyciągnięcia wniosków z 
tzw. „wielkiej debaty narodowej” 
przeprowadzonej we Francji w wyniku 
postulatów i żądań wysuniętych przez tzw. 
„żółte kamizelki”. W wyniku tej debaty 
zebrano ponad 1 740 000  postulatów 
zapisanych ręcznie w 16 000 zeszytach. 
Wszystkie manuskrypty zostały 
zeskanowane tworząc olbrzymią bazę 
danych i przy pomocy sztucznej inteligencji 
mają być przeanalizowane celem 
wysunięcia, w sposób niepodważający ich 
wiarygodność, najbardziej istotnych 
wniosków i propozycji. Czy i w jaki sposób 
zostaną one wprowadzone w życie 
publiczne? To już ... polityka. 

Jak widać nowe technologie będą miały 
coraz większy wpływ na nasze życie i będą 
wymagały wyskowykwalifikowanej kadry 
inżynierskiej. 

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 
we Krakowie w czerwcu br. zatem będzie 
doskonałym momentem aby zastanowić się 
wspólnie nad rolą i profilem „Inżyniera 
przyszłości”. 

                                     Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 

 

 

 

 

 
  W bieżącym roku Europejska Federacja 
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych będzie święcić 15 lat swojego 
istnienia.  

Kilka faktów dla przypomnienia. 

Po dwóch latach pracy nad zadaniami 
Federacji i jej statutem, Komitet 
Przygotowawczy złożony z przedstawicieli 
STP, SITPF i VPI a później też z ZFPITN, 
doprowadził do podpisania aktu 
założycielskiego EFPSNT w siedzibie 
Stowarzyszenia Techników Polskich w 
Londynie w dniu 23 kwietnia 2004, na tydzień 
przed przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej. Dokument założycielski został 
podpisany przez reprezentantów 
Stowarzyszeń Założycielskich: Austrii, Francji i 
Wielkiej Brytanii w obecności byłego 
Prezydenta II RP na Obczyźnie śp. Pana 
Ryszarda Kaczorowskiego, przedstawicieli 
Ambasady RP w Wielkiej Brytanii, Zarządu 
Głównego FSNT NOT i Ministerstwa Nauki i 
Informatyzacji a także reprezentantów 
stowarzyszeń polonijnych i licznie przybyłych 
gości. Poniżej zdjęcie momentu podpisania 
aktu fundacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Od lewej: dr inż. Andrzej Fórmaniak (STP Wielka 
Brytania), mgr inż. Andrzej Farnik (SITPF Francja) i 
śp. Dipl. Ing. Paweł Raczew (VPI Austria) 

W dniu 24-go kwietnia odbyło się pierwsze 
Walne Zebranie EFPSNT, na którym wybrano 
skład Sekretariatu Generalnego. 

Pierwszym Sekretarzem Generalnym została 
mgr inż. Bożenna Brooker (STP w Wielkiej 
Brytanii). Następnymi Sekretarzami 
Generalnymi byli: śp. Dipl. Ing Paweł Raczew 
z VPI z Austrii (2006-2007), mgr inż. Marek 
Piekarski z STP z Wielkiej Brytanii (2007-
2010), dr inż. Andrzej Fórmaniak również z 
Wielkiej Brytanii (2010-2013) w latach 2013-
2019 (2 kadencje) mgr inż. Janusz Ptak z SITPF 
z Francji. 

Na siedzibę Federacji wybrano Wiedeń, z 
uwagi na jego centralne położenie w Europie.  

W czerwcu 2005 r. na drugim Walnym 
Zebraniu Federacji w Paryżu uzgodniono 
również wersję Statutu w języku niemieckim, 
niezbędną dla zarejstrowania Federacji na 
terytorium Austrii, a na Nadzwyczajnym 
Walnym Zebraniu w Londynie w tym samym 
roku, zorganizowanym przy okazji Jubileuszu 
65-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii, do Federacji zostało 
przyjęte Stowarzyszenie Techników i 
Inżynierów Polskich na Litwie (STIPL). 

W 2014 r., z okazji Jubileuszu 10-lecia 
istnienia Federacji, na Walnym 
Nadzwyczajnym Zebraniu w Wilnie przyjęto 
do Federacji Stowarzyszenie Naukowców 
Polaków Litwy (SNPL). Tym sposobem 
Federacja z „technicznej” przerodziła się w 
„naukowo-techniczną”, zgodnie ze swoją 
nazwą i liczy obecnie sześć Stowarzyszeń 
Członkowskich reprezentujących kilkusetną 
rzeszę inżynierów, techników i naukowców z 
pięciu krajów Unii Europejskiej. 

Zgodnie ze Statutem, podstawowym celem 
Federacji jest wspieranie integracji 
polonijnych środowisk naukowo-technicznych 
i techniczno-gospodarczych w Europie, 
uznając równocześnie ich niezależność i 
różnorodność a do zadań Federacji należy: 

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

2. popieranie współpracy polonijnych 
środowisk naukowo-technicznych 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 Zarządów 
Stowarzyszeń Członkowskich oraz Sekretariat 
Generalny (Sekretarz Generalny, Z-ca SG i 
Skarbnik) wybierany na 3 lata. Do 
Sekratariatu zostali dokooptowani: 
Koordynator ds. Administracyjnych i 
Webmaster odpowiedzialny za witrynę 
internetową. 

W ciągu 15-letniej działalności EFPSNT 
realizowała skutecznie swoje cele statutowe 
promocji polskiej myśli technicznej i polskiej 
przedsiębiorczości za granicą jak również 
polonijnej myśli technicznej i polonijnej 
przedsiębiorczości w Polsce poprzez: 

 organizacje lub współorganizację licznych 
konferencji, sympozjów i warsztatów na 
różnorodną tematykę jak : „Współczesne 
problemy energetyczne”, „Innowacyjna 
gospodarka – czysta woda”, „Bezpieczna 
struktura drogowa”, „Współczesne 
problemy ochrony przeciwpowodziowej”, 
„4.0 rewolucja przemysłowa”, „Wkład 
inżynierów polskich w rozwój gospodarczy 
krajów Europy” czy też „1918-2018 – 100 
lat odzyskania Niepodległości - Polscy 
Inżynierowie w służbie Ojczyzny” 

 wspólpracę z polskimi uczelniami, 
placówkami naukowymi (PAN, PAU) i 
organizacjami technicznymi (FSNT NOT) 
biorąc aktywny udział w Światowych 
Zjazdach Inżynierów Polskich i 
Kongresach Polskich Towarzystw 
Naukowych na Obczyźnie 

 udzielanie Patronatu Honorowego 
organizowanym przez stowarzyszenia 
członkowskie konferencjom i imprezom 
oraz międzynarodowym „warsztatom” 
polsko-francuskim nt. ekologii i ochrony 
środowiska. 

Z ŻYCIA FEDERACJI 

mailto:efpsn-t@orange.fr
http://www.efpsnt.org/
http://www.efpsnt.org/
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Dla szerszej promocji EFPSNT i stowarzyszeń 
członkowskich została stworzona w 2009 r. 
witryna internetowa, przebudowana w 2016 
r. i dostępna pod adresem: www.efpsnt.org i 
www.efpsnt.eu oraz od 2013 r. jest 
wydawany biuletyn informacyjny „FLASH 
Info”. 

W 2018 r. hasło EFPSNT zostało założone też 
na Wikipedii.   

 

 

 

 
  13-15 czerwca 2019 r. – IV Światowy 
Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres 
Techników Polskich – AGH i Dom Technika w 
Krakowie. 

Niewątpliwie, obok Walnego Zebrania w 
Wilnie w październiku br. i obchodów 15-
lecia, jednym z najważniejszych spotkań dla 
EFPSNT obok  będzie udział IV Światowym 
Zjezdzie Inżynierów Polskich i XXVI Kongresie 
Techników Polskich w Krakowie. 

Organizatorzy: FSNT NOT, AGH w Krakowie, 
Politechnika Krakowska 

Partnerzy : Politechnika Warszawska, AIP, 
RPIAP, EFPSNT 

Komitet Sterujacy: 
 Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej 
 Włodzimierz Kurnik - Honorowy 

Przewodniczący SZIP 
 Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT 
 Andrzej Nowak – Prezes RPIAP 
 Janusz Ptak – Sekretarz Generalny EFPSNT 
 Tadeusz Słomka – Rektor AGH 
 Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji 

Rektorów Polskich UT 

Temat : „Inżynier Przyszłości” 
Tematem krakowskich obrad będzie 
„Inżynier Przyszłości”. Jest to odpowiedź na 
IV rewolucję przemysłową (Industry 4.0), 
która stawia olbrzymie zadania przed polską 
nauką, techniką i gospodarką. Chcemy 
skorzystać z doświadczenia inżynierów 
pracujących w krajach, w których ta 
rewolucja jest bardziej zaawansowana. 
Przygotowanie społeczeństwa do życia i 
pracy w dobie sztucznej inteligencji jest 
również problemem społecznym, w którym 
dużą rolę odgrywają twórcy techniki. 

EFPSNT jest w tym roku jednym ze 
współorganizatorów a jej członkowie 
uczestniczą jako moderatorzy i paneliści 
sesjach tematycznych:  

Sesja « Inżynierowie polscy w dziele 
Niepodległości »  
 Panelista : prof. dr Wojciech Stankiewicz 

(SNPL Litwa) 

Sesja « Inżynier - propozycja młodych »  
 Moderator : dr inż. Marian Zastawny (STP 

Wielka Brytania) 

Sesja « Inżynier a środowisko » 
 Moderator: Dipl. Ing. Wojciech Rogalski 

(VPI Austria) 

Sesja « Inżynier w świecie maszyn (Industry 
4.0) »  
 Panelista : mgr inż. Lucjan Sobkowiak 

(SITPF Francja) 

Sesja « Inżynier w IT »  
 Paneliści :  
o dr Mirosław Szejbak (SNPL Litwa) 
o dr inż. Marian Zastawny (STP Wielka 

Brytania) 

Sesja « Inżynier a infrastruktura »  
 Moderator : mgr inż. Andrzej Tombiński 

(VPI Austria) 
 Panelista : mgr inż. Piotr Świeboda (STP 

Wielka Brytania) 

Aktualnie Kol. J.Ptak zajmuje się organizacją 
stoiska EFPSNT, na którym znajdą się: banner 
Federacji oraz bannery SNPL, SITPF, VPI i 
ewentualnie innych stowarzyszeń oraz 
broszury promocyjne Federacji. Będzie ono 
umieszczone na AGH w hallu wejściowym 
budynku A. Natomiast wystawa 100-lecia 
SITPF ma być umieszczona na korytarzu I-go 
piętra. 

Należy się spodziewać, że członkowie EFPSNT 
przybędą licznie na to ważne spotkanie 
polskiego i polonijnego środowiska 
inżynierskiego. 
Więcej informacji i zapisy : www.szip.org.pl 
 
  4. pażdziernika 2019 r. – odbędzie się w 
Wilnie XVI Walne Zebranie EFPSNT. Będzie 
ono połączone z konferencją i obchodami          
15-lecia Federacji. 

Prosimy wszystkich członków o 
zerezerwowanie sobie już teraz tej daty. 
Program spotkania i tematyka konferencji są 
w opracowaniu. 
 

 
 
 

 
  Z cyklu Czwartki 4You, 
w POSKu miała miejsce 
prelekcja: 

- 31. stycznia 2019 - Laserowe 
skanowanie budynków przy użyciu 

Matterport. 
Prelegent: Tomasz Gerlich, założyciel firmy 
Output Precision Ltd z siedzibą w 
Manchesterze. Firma specjalizuje się w 
skanowaniu laserowym 3D, modelowaniu 3D 
w AutoCAD i Revit, wirtualnych wycieczkach 
oraz w pomiarach geodezyjnych. 

  

 

 

 

 

 

 

 
  Z cyklu Czwartki 4You, w POSKu 
miała miejsce prelekcja: 

- 28. lutego 2019 - Modernizacja 
infrastruktury kolejowej TFL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegentem była: Anna Kopyto, inżynier 
budownictwa w specjalności konstrukcjyjno-
budowlanej. Od 2014 roku pracuje przy 
projektach modernizacyjnych infrastruktury 
londyńskiego metra. 
 
  13. kwietnia 2019 - IX Międzynarodowa 
Konferencja Kwietniowa PUNO z udziałem 
STP w POSK’u w Londynie. 

Temat : “Polacy tworzący nowoczesną 
Wielką Brytanię - wkład polskich inżynierów 
w rozwój brytyjskiej myśli technicznej na 
przestrzeni ostatniego stulecia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konferencja będzie prezentacją wpływu 
polskich inżynierów na rozwój brytyjskiej 
myśli technicznej. Prezentowane podczas 
konferencji wystąpienia przedstawią 
konstrukcje, projekty oraz odkrycia, przy 
których tworzeniu i realizacji walny udział 
mieli polscy inżynierowie. Oprócz wielu 
powszechnie znanych osiągnięć takich udział 
przy rozpracowaniu Enigmy, omówione 
zostaną także mniej popularne, ale równie 
ważne i nowatorskie zagadnienia, a także 
wielkie projekty, w których brali udział Polacy 
jak na przykład budowa Wioski Olimpijskiej 
czy też nowej linii metra CrossRail.   
Więcej informacji: 
 https://puno.edu.pl/ix-miedzynarodowa-
konferencja-kwietniowa-polskiego-
uniwersytetu-na-obczyznie/ 
 

  8. lutego 2019 – odczyt 
zorganizowany przez SITPF we 
Francji we współpracy ze Stacją 

Naukową PAN w 
Paryżu pt.  „ Jak 
doszlo do odkrycia 
fal grawitacyjnych”.  
Odczyt w języku 
polskim wygłosił 
prof. Tomasz Bulik, 
specialista w 
dziedzinie 
astrofizyki. 
 
 
  24. kwietnia 2019 – odbędzie się odczyt 

zorganizowany 
przez SITPF we 
Francji we 
współpracy ze 
Biblioteką Polską 
w Paryżu nt. 
komunikacji 
neuronalej przez 

dr Martę Gajową, specjalistę w dziedzinie 
neurofizjologii 
 

  28. lutego 2019 – miał 
miejsce zorganizowany przez VPI 
w Austrii odczyt Kol. Dipl.Ing. 
Krzysztofa Dąbrowskiego w 
Stacji Naukowej Polskiej 

Akademii Nauk w Wiedniu (1030 Wien, 
Boerhaavegasse 25) poświęcony samolotom 
RWD oraz ich konstruktorom Polakom 
(Stanisławowi Rogalskiemu, Stanisławowi 
Wigurze oraz Jerzemu Drzewieckiemu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONFERENCJE 

http://www.szip.org.pl/
https://puno.edu.pl/ix-miedzynarodowa-konferencja-kwietniowa-polskiego-uniwersytetu-na-obczyznie/
https://puno.edu.pl/ix-miedzynarodowa-konferencja-kwietniowa-polskiego-uniwersytetu-na-obczyznie/
https://puno.edu.pl/ix-miedzynarodowa-konferencja-kwietniowa-polskiego-uniwersytetu-na-obczyznie/
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Ponieważ odczyt odbywał się, jak zwykle, w 
Tłusty Czwartek - tradycyjnie po jego 
zakończeniu 
uczestnicy 
mogli przy 
bufecie 
spróbować 
tradycyjnych 
pączków. 
 

  29. marca 2019 – o godz. 
19:00 w siedzibie VPI odbędzie 
się spotkanie w ramach Klubu 
VPI z kol. Dr Barbarą Kühberger, 
która jest inspektorem w rafinerii 

OMV Schwechat. Podczas spotkania zostaną 
zaprezentowane tajniki jej pracy oraz sposób 
funkcjonowania rafinerii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  25-27 kwietnia 2019 r. 
będzie miała miejsce w 
Wilnie VI Międzynaro-

dowa Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowa pt. 

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ... 

Jest to przypomnienie o konferencji, która 
była już zaprezentowana w wydaniu „FLASH 
Info” N° 17. 

Według informacji otrzymanej od Prezesa 
Henryka Malewskiego napłynęło już 80 
referatów, co świadczy o wysokim 
zainteresowaniu tematyką konferencji. 

Więcej informacji o konferencji na stronie 
internetowej SNPL – www.snpl.lt . 

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski 
 

  27-30 czerwca 2019 
r. będzie miała miejsce w 
Wilnie XXIII Międzynaro-
dowa Konferencja 
„Nauka a jakość życia”, 
zorganizowana przez 
Universitas Studiorum 
Polona Vilnensis oraz 

Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, 
jutro”, zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Naukowców Polaków Litwy na które 
zapraszają prof. Romuald Brazis, Rektor USPV 
oraz prof. Henryk Malewski, Prezes SNPL. 

Jest to przypomnienie o konferencji i 
sympozjum, które były już zaprezentowane 
szczegółowo w wydaniu „FLASH Info” N° 17. 

O szczegółowe instrukcje prosimy zwracać się 
pod adresem 23icsq@uspv.lt 

Należy podkreślić, że w tematyce konferencji 
jest przewidziana sesja poświęcona inżynierii 
i technologii. Tak więc udział członków ze 
stowarzyszeń EFPSNT będzie mile widziany. 

Jak do dnia dzisiejszego tj. 17.03.19 żaden 
inżynier ani żaden członek EFPSNT się nie 
zgłosił ! 

A szkoda, gdyż właśnie z uwagi na fakt, że 
SNPL w tym roku przewodniczy EFPSNT, sesja 
poświęcona inżynierii i technologii została 
włączona do programu konferencji. 
 
 
 

 
 

  
 
  20. grudnia 2018 r. – 
zakończenie Konkursu STIPL 
"Chcę zostać inżynierem". 

W Gimnazjum inżynieryjnym im. Joachima 
Lelewela, patronowanym przez 
Stowarzyszenie Techników i Inżynierów 
Polskich na Litwie (STIP) obył się konkurs 
"Chcę zostać inżynierem", w  którym wzięły 
udział uczniowie szkół polskich miasta Wilna.   

Gimnazjum ma podpisaną umowę o 
współpracy z VGTU, Centrum technologii i 
biznesu, gdzie uczniowie mają systematyczne, 
praktyczne zajęcia z inżynierii, korzystaja  z 
laboratoriów i pracowni. 

W gimnazjum tradycyjnie odbywaja się takie 
konkursy jak „STEAM night at school“; IT i 
przedsiębiorczość „SWITCH“; „W świecie 
cząsteczek“; „Nasze doświadczenia“; „Chcę 
zostać inżynierem“. 

Gimnazjum uczesniczyło w projekcie: „Poznaj 
i głoś polską myśl techniczną na świecie” 
(Warszawa, 30 osób, zajęcia i wykłady 
odbywały się na Politechnice Warszawskiej. 
Celem było przybliżenie naukowców i 
profesorów 19-20 wieku, którzy  swoimi 
wynalazkami i ogromną praca dokonali 
postępu w dziedzinie rozwoju polskiej myśli 
technicznej).W organizacji tego pobytu 
przyczynili się prezes STIP Robert 
Niewiadomski i członek zażądu Marian 
Żurowicz. 

Konkurs "Chcę zostać inzynierem” byl 
współfinansowany z programu "Pomoc 
Polakom na wschodzie"  

Uczestnikom konkusu postawiono 19 pytań. 
Pytania były skierowane generalnie na 
zrozumienie i stworzenie najbardziej 
prawidłowej odpowiedzi. Było kilka pytań na 
znajomość miasta Wilna (nt. budynku 
pierwszej elektrowni w Wilnie, gdzie 
powstało pierwsze ujęcie wody w Wilnie 
czynne do dnia dzisiejszego, itp.). Uczestnicy 
mieli 60 sek na odpowiedz. Ostatnie pytanie: 
"dlaczego chcesz zostać inżynierem?" miało 
więcej czasu na odpowiedż. Komisja w 
skladzie : inżynier Stanisław Olszewski, 
inżynier Henryk Falkowski, inżynier Irena 
Pietrulewicz i dr.nauk profesor Tadeusz 
Łozowski podsumowala i oglosila wyniki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. miejsce - Daniel Bogdziuł, uczeń 7d klasy 
gimnazjum im Władyslawa Syrokomli. Jako 
nagrodę dostał wielefunkcyjny komputer. 

2. miejsce - Patrycja Markowska, uczennica 
6a klasy gimnazium inżynieryjnego im. 
Joachima Lelewela. W nagrodę dostała tablet 
z możliwością czytania książek i 
podróżowania po świecie internetowym 

3. miejsce - Marcin Dawidowicz, uczeń 5b 
klasy Gimnazjum im .Wladysława Syrokomli. 
Jako nagrodę dostał tablet z możliwością 
czytania książek i podróżowania po świecie 
internetowym.  

Wszyscy uczestnicy dostali pamięć USB z 
logiem STIPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rzecznik prasowy STIPL S.Olszewski 

Zdjęcia: STIPL 

 
  6. stycznia 2019 r. 
Domu Kultury Polskiej 
odbyło się świąteczne 
spotkanie członków i 
sympatyków SNPL, w 

którym uczestniczyli członkowie 
Stowarzyszenia, przyjaciele i goście honorowi. 
Prezes SNPL prof. Henryk Malewski przywitał 
członków Stowarzyszenia oraz gości, w tym 
również Zastępcę Ambasadora RP w Wilnie 
Pana Grzegorza Poznańskiego.  

Prezes SNPL z tej okazji złożył wszystkim 
zebranym, zarówno członkom SNPL i ich 
bliskim, jak i sympatykom oraz przyjaciołom 
SNPL wszystkiego najlepszego w 2019 roku. 

Przed rozpoczęciem świątecznego spotkania 
odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu SNPL, 
na którym został rozpatrzony wniosek  dr. 
Henryka Mordasa o przyjęcie go do 
Stowarzyszenia. Rekomendacji dla Henryka 
Mordasa udzielili prof. dr Wojciech 
Stankiewicz i dr Renata Karpicz. Henryk 
Mordas przedstawił pokrótce swój życiorys i 
opowiedział o swojej pracy. Prof. Wojciech 
Stankiewicz scharakteryzował kolegę i 
zaproponował Zarządowi SNPL przyjęcie go 
do Stowarzyszenia. Wszyscy obecni na 
świątecznym spotkaniu członkowie Zarządu 
(7 osób) głosowali „za”. Prezes SNPL prof. 
Henryk Malewski pogratulował dr. Henrykowi 
Mordasowi i wyraził nadzieję, że aktywnie 
włączy się on w działalność Stowarzyszenia. 

Prof. Henryk Malewski przedstawił także 
sylwetki nowych członków SNPL: doc. dr. 
Mirosława Dawlewicza, mgr. Jana 
Kondratowicza,  dr Renaty Karpicz, którzy 
zostali  przyjęci do Stowarzyszenia w 2018 r. 
Zaznaczył, że do Stowarzyszenia obecnie 
należy 68 członków zwyczajnych, 4 członków 
seniorów, 5 członków wspierających, 4 
członków honorowych. 

Na spotkaniu zostali uhonorowani jubilaci 
oraz członkowie, którym Zarząd za szczególne 
zasługi dla Stowarzyszenia nadał tytuły 
członka honorowego SNPL: prof. dr hab. 
Tadeusz Łozowski (SNPL) i prof. dr. hab. 
Julian Zdzisław Winnicki (Uniwersytet 
Wrocławski).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE WYDARZENIA 

Zwycięzcy Konkursu z Prezesem STIPL 
z inż. Robertem Niewiadomskim 

Uczestnicy Konkursu  
 

Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski (z lewej 
strony) i prof. dr hab. Romuald Brazis w 
chwili wręczania prof. T. Łozowskiemu 
dyplomu Członka Honorowego SNPL  

http://www.snpl.lt/
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Już stało się tradycją, że świąteczne zebranie 
jest świetną okazją do uczczenia jubilatów.  
Obecnym na sali jubilatom – dr. Marianowi 
Grygorowiczowi, dr. Ryszardowi Kuźmie, prof. 
dr. hab. Tadeuszowi Łozowskiemu, dr Grecie 
Rudziańskiej, dr. Eugeniuszowi 
Wasilewskiemu – złożono serdeczne życzenia 
i wręczono kwiaty  Z różnych powodów w 
spotkaniu nie mogli uczestniczyć inni jubilaci, 
a mianowicie: prof. dr Honorata Danilczenko, 
prof. dr hab. Maciej Marszał i dr Robert 
Bartoszewicz. 

Doc. dr Barbara Dwilewicz w krótkim 
przemówieniu opowiedziała o drugiej edycji 
Konkursu SNPL na najlepszą pracę 
kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) 
dotyczącą Wileńszczyzny oraz ogłosiła jego 
zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy SNPL 
oraz nagrody rzeczowe. Nagrodę główną z rąk 
Zastępcy Ambasadora RP w Wilnie Pana 
Grzegorza Poznańskiego otrzymał magister 
ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku 
(absolwent Wydziału Ekonomiczno-
Informatyczego  w Wilnie) Dariusz Kadziewicz 
(Dariuš  Kadevič) za pracę  pt. „Wpływ 
wzrostu gospodarczego na dobrobyt 
społeczny w Polsce i na Litwie w latach 2005-
2015”, promotor dr hab. Jarosław 
Wołkonowski, prof. UwB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostały przyznane dwa wyróżnienia, które 
otrzymali: Ewelina Leśniewska (Evelina 
Lesnevska), magister ekonomii Uniwersytetu 
w Białymstoku (absolwentka Wydziału 
Ekonomiczno-Informatyczego  w Wilnie) za 
pracę magisterską pt. „Zróżnicowanie 
dochodowe na Litwie w latach 2005–2015”, 
promotor dr hab. Jarosław Wołkonowski, 
prof. UwB;  Marek Domański (Marek 
Domanskij), absolwent Wileńskiego 
Uniwersytetu Edukologicznego za pracę 
licencjacką pt. „Wpływ języka rosyjskiego na 
zasób leksykalny języka uczniów szkół 
polskich na Wileńszczyźnie”, promotor doc. 
dr Barbara Dwilewicz. Dyplomy SNPL oraz 
nagrody wyróżnionym osobom wręczył 
Prezes SNPL Henryk Malewski. 

Prezes SNPL krótko podsumował działalność 
Stowarzyszenia za rok 2018,  ze szczególnym 
podkreśleniem działalności  naukowej, której  
jedną z form są konferencje. Znaczącym nie 
tylko dla SNPL zdarzeniem była V 
Międzynarodowa Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowa pt. Setna rocznica 

rozpadu imperiów. Państwa narodowe a 
kwestia mniejszości narodowych w Europie 
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, 
prawne i kulturowe). Informacja o konferencji 
jest zamieszczona w Roczniku SNPL 2018. W 
organizacji konferencji uczestniczyli wszyscy 
członkowie Zarządu, lecz  najwięcej pracy 
włożyli doc. dr Irena Fedorowicz, prof. dr 
Wojciech Stankiewicz, doc. dr Katarzyna 
Miksza i dr Jan Kolenda. 
W 2019 roku odbędzie się  VI 
Międzynarodowa Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowa pt. Od Unii Lubelskiej 
do Unii Europejskiej i ...(aspekty historyczne, 
społeczno-polityczne, prawne i kulturowe). 

Oprócz wyżej wspomnianej konferencji, 
dzięki uprzejmości prof. Romualda Brazisa i 
USPV, SNPL będzie uczestniczyło jako 
współorganizator XXIII konferencji Nauka a 
jakość życia, w której jest przewidziana sesja 
naukowo-inżynieryjna. Ma to powiązanie z 
przejęciem przez SNPL przewodnictwa w 
EFPSNT. To jest nowe wyzwanie, które będzie 
wymagało dużego wysiłku, gdyż w końcu roku 
SNPL będzie musiało zorganizować Walne 
Zebranie EFPSNT, przygotować sprawozdanie 
z prezydencji oraz zorganizować jeszcze jedną 
konferencję naukową. 

Praca nad tomem 18 Rocznika SNPL 
wymagała ogromnego wysiłku nie tylko 
intelektualnego, lecz też fizycznego. Żeby  
skorzystać ze wsparcia finansowego 
Ambasady RP, publikacja musiała się ukazać 
w 2018 roku. Ambasada RP w Wilnie 
partycypowała w opłaceniu druku Rocznika 
SNPL 2018 w wysokości 1200 euro, my zaś 
musieliśmy dołożyć ze swego konta jedynie 
282,40 euro. Najwięcej czasu i sił w pracy nad 
Rocznikiem SNPL 2018 włożyli Mirosław 
Szejbak, Barbara Dwilewicz, Irena 
Fedorowicz, Kinga Geben i Krystyna Łapin. W 
sukurs przy redagowaniu tekstów w języku 
polskim przyszła też dr Barbara Borowska. W 
tłumaczeniu streszczeń artykułów 
uczestniczyli Wojciech Stankiewicz i Jan 
Kolenda. Redagowaniem streszczeń w języku 
litewskim zajmowała się Monika Bogdziewicz, 
a teksty angielskie redagował dr Mirosław 
Szejbak. Została także wykorzystana pomoc 
prof. Romualda Brazisa.  

W kilku słowach Prezes SNPL prof. Henryk 
Malewski opowiedział o  sztandarowych 
imprezach i działaniach na rok 2019, a nimi 
są: przygotowanie jubileuszu 30-lecia SNPL, 
przygotowanie książki „Trzydziestolecie 
SNPL”, VI konferencja SNPL,  walne zebranie 
SNPL, współpraca przy organizacji XXIII 
konferencji „Nauka a jakość życia”, 
przewodnictwo w EFPSNT, walne zebranie 
EFPSNT wraz z konferencją naukową, konkurs 
na najlepszą pracę naukową i inne. 

Dyskusja o osiągnięciach i planach 
Stowarzyszenia na 2019 rok toczyła się w 
nieformalnej atmosferze przy herbacie i 
kawie. 

Na podstawie tekstu opracowanego przez 
doc. dr Krystynę Moroz-Łapin 

 
  26. Stycznia 2019 o godz. 
15:00 w siedzibie VPI odbyło się 
Walne Zgromadzenie VPI, 
podczas którego zostały podjęte 
ważne dla funkcjonowania 

Stowarzyszenia decyzje. Nie było to wyborcze 
spotkanie, toteż nie zmienił się skład 
Prezydium.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrady zakończyły się długimi rozmowami 
przy winie oraz udziałem w odbywającym się 
tego dnia w siedzibie koncercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  27. stycznia 2019 r. – 
tradycyjny „Opłatek” SITPF. Tym 
razem miał on miejsce w polskiej 
restauracji „Mazurka” w Paryżu, 
na wzgórzu  Montmartre, w 
miłej atmosferze, przy polskich 

daniach i kolędach. Do inżynierów z SITPF 
dołączyli także polscy lekarze z AMOPF oraz 
paru Węgrów ze stowarzyszenia ALCYON.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  25. marca 2019 r. – z okazji Święta 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przypadającego 
na 23. marca, trzy stowarzyszenia SITPF, 
AMOPF i ALCYON organizują wspólnie po raz 
kolejny z rzędu wieczór będący połączeniem 
konferencji, 
muzyki i dobrych 
dań. W tym roku 
odbędzie sie on w 
Stacji Naukowej 
PAN w Paryżu 
pod Honorowym 
Patronatem 
Dyrektora Stacji 
prof. Macieja 
Foryckiego. 
W programie: 
konferencja prof. 
Rafała Dobka z 
Wydziału Historii 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania 
pt. „Rola Polaków w rewolucji węgierskiej 
1948 roku” i koncert trzech muzyków 
przybyłych z Budapesztu, którzy wykonają 
utwory Chopin, Kodaly i Bartok’a. Wieczór 
zakończy wspólny bufet złożony z dań 
polskich. 
 
  30. marca 2019 r. o godz. 14:30 – 
odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze 
SITPF w Bibliotece Polskiej w Paryżu. 
 

  7. lutego 2019 - STP 
zorganizowało spotkanie 
networkingowe dla członków i 
sympatyków stowarzyszenia.  

 

 
 
 
 

Zastępca Ambasadora RP w Wilnie Pan 
Grzegorz Poznański wręcza nagrodę główną 
Konkursu Dariuszowi Kadziewiczowi 
absolwentowi Wydziału Ekonomiczno-
Informatyczego  w Wilnie  

 

Prof. dr. hab. Tadeusz Łozowski otrzymuje z 
rąk Prezesa SNPL prof. dr. Henryka 
Malewskiego Złotą Odznakę NOT, przyznaną 
Mu przez Zarząd Główny FSNT NOT 
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Spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem i było świetną okazją 
ciekawych rozmów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  10. marca 2019 - 2. Edycja Science Day: 
Polish Contribution - POSK w Londynie. STP 
było jednym z organizatorów tego 
wydarzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Science Day to popularno-naukowe 
wydarzenie skierowane do szerokiej 
publiczności ze wszystkich grup wiekowych 
społeczności polonijnej jak i brytyjskiej. W 
ramach wydarzenia przewidziane są wykłady 
wybitnych specjalistów ze świata nauki. 
Oprócz tego organizowane będą 
interaktywne warsztaty, w czasie których 
uczestnicy (dzieci, młodzież i dorośli) będą 
mogli aktywnie poznać tajniki nauki poprzez 
twórcze rozwiązywanie problemów oraz 
zabawę intelektualną. Jest też przewidziana 
otwarta przestrzeń w ramach Science Show, 
gdzie goście będą mieć możliwość do 
bezpośredniego kontaktu i zapoznania się z 
nauką i techniką. 

Cel Science Day: 
● popularyzacja nauki wśród polskiej 

społeczności w Wielkiej Brytanii 
● promocja osiągnięć polskich naukowców w 

Wielkiej Brytanii 
● zainteresowanie młodzieży nauką, 

informowanie o możliwościach 
zawodowych – wyborze kariery 

● nawiązanie współpracy z polskimi 
organizacjami naukowymi znajdującymi się 
poza granicami kraju 

● integracja polskiej społeczności 
● integracja ze środowiskiem brytyjskim i 

wspieranie dialogu polsko-brytyjskiego 
● budowanie pomostów między naukami 

ścisłymi a humanistycznymi 

Trzy formy interakcji z nauką, dające zarówno 
osobom prowadzącym, jak i uczestnikom 
możliwość wyboru formy dla nich najbardziej 
odpowiedniej, niezależnie od wieku, profesji i 
zainteresowań. 

• WARSZTATY INTERAKTYWNE  - zajęcia 
opierające się na zastosowaniu nauki w 
codziennym życiu w połączeniu z aktywnym 
uczestnictwem, twórczym rozwiązywaniem 
problemów oraz zabawą intelektualną. 

• WYKŁADY POPULARNONAUKOWE - 
seminaria z zakresu różnych dziedzin nauki 
podzielone na bloki tematyczne. Po każdym 
wykładzie będzie możliwość zadania pytań 
oraz dyskusji. 

 

 

 

• POKAZY NAUKOWE – 
doświadczenia i prezentacje. pokazów jest 
przyciągnięcie uwagi widza do jednego 
konkretnego problemu/zagadnienia. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, 
natomiast uczestnictwo w warsztatach 
wymaga wcześniejszej rejestracji. Rejestracja 
na stronie : 

https://www.welcome2science.pl/. 

Organizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie 
(PTNO) www.ptno.org 
Polski Uniwersytet na Obczyźnie 
(PUNO) www.puno.edu.pl 
Stowarzyszenie Techników Polskich w 
Wielkiej Brytanii www.stpuk.org 
Polonium Foundation (PF)  
www.poloniumfoudation.org 
 
  28. marca 2019 - STP zaprasza  członków i 
sympatyków na kolejne spotkanie 
networkingowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tym razem odbędzie się w Counting House, 
niedaleko  stacji metra Bank. Będzie to 
kolejna świetna okazja do spotkania się i 
porozmawiania w nieformalnej 
atmosferze. Miejsce zarezerwowane dla 
Association of Polish Engineers na parterze 
przy głównym barze. 
 

 
 
 
 

  Grudzień 2018 r. – 
Jubileusz 70-lecia Wrocław-
skiej Rady FSNT NOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji tego Jubileuszu Sekretarz Generalny 
EFPSNT Janusz Ptak  przesłał na ręce Prezesa 
Wrocławskiej Rady mgr inż. Tadeusza 
Nawracaja adres z gratulacjami i życzeniami 
dalszych sukcesów. 

Z ramienia EFPSNT w uroczystościach 
uczestniczył Dipl. Ing. Andrzej Kajzer, Prezes 
ZFPITN. 

 

 

 

W ramach Jubileuszu została także 
zaprezentowana wystawa 100-lecia SITPF, 
przeniesiona z Domu Technika z Warszawy. 
Wśród wystawionych materiałów znajdowały 
się dwie plansze poświęcone założeniu i 
działalności EFPSNT oraz podstawowym 
informacjom dotyczących Stowarzyszeń 
Członkowskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podsumowanie obchodów Jubileuszu 100-
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
we Wrocławskim Domu Technika zbiegło się z 
w dniu 3. grudnia 2018 r. z Galą Jubileuszu 
70-lecia Wrocławskiej Rady FSNT NOT. 
Wydarzenie uświetnił wykład Ewy 
Mańkiewicz-Cudny Prezesa NOTu, 
prezentujący inżynierskie dokonania na 
drodze do odzyskania niepodległości Ojczyzny 
oraz film ilustrujący działalność Wrocławskiej 
Rady FSNT NOT w ostatnich latach. 

Uroczysta Gala była okazją do wręczenia 
odznaczeń dla osób wyróżniających się w 
pracy dla NOT-u. Prezes NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny i prezes Tadeusz Nawracaj 
wręczyli Diamentową Odznakę Honorową 
NOT prof. Cezaremu Madryasowi – Rektorowi 
Politechniki Wrocławskiej, Bożenie Tabisz – 
prezes Wrocławskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz prof. 
Jerzemu Jędrzejewskiemu ze Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich. 

Za wkład w dokonania Wrocławskiej Rady, 
Złotą Odznakę Honorową NOT wręczono 
m.in. Krystynie Szcześniak z PZITB, którą 
mieliśmy okazję poznać w trakcie kolejnych 
Zjazdów Inżynierów Polskich. 

Na podstawie Biuletynu Informacyjnego 
WR FSNT NOT i dzięki uprzejmości Pani Redaktor 

dr inż. Krystyny Szczęśniak 
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