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Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 

 
Rok 2017 zaczyna się 

auspicjami wielu niewiadomych 
co do sytuacji geopolitycznej. 

Nowy prezydent w USA, 
Brexit, nadchodzące wybory we Francji ze 
wzrastającą popularnością skrajnej prawicy, nie 
zapominajac o wzrastającej sile Rosji jak na to 
wskazują choćby coraz częstsze „wizyty” 
strategicznych bombowców rosyjskich Tu160 
wzdłuż wybrzeży krajów Europy Zachodniej. 
Protekcjonizm, zamykanie się w sobie krajów, 
możliwy powrót do kontroli granic i czemu nie w 
przyszłości znowu do zasieków z drutu 
kolczastego... To wszystko nie napawa 
optymizmem na przyszłość i może prowadzić do 
rozbicia Unii Europejskiej. Czyżbyśmy już 
zapomnieli tamte czasy a może jesteśmy za 
długo spokojni w Europie? Niestety nie wszędzie 
jest pokój i ludzie giną. Nie zagubmy więc 
zdrowego rozsądku i starajmy się, choćby na 
naszą małą skalę EFPSNT, działać na rzecz 
wspólnej Europy. Pomijając bowiem już 
zagrożenia wojenne, konfrontacja rozbitej 
Europy z potęgami ekonomicznymi Azji i 
Ameryki Północnej, nie wyjdzie nam na dobre. A 
co nas czeka w rzeczywistości pokaże przyszłość. 

Odkładając na bok te kilka niewesołych 
refleksji, chciałbym się z Wami teraz podzielić 
tym, co nas czeka na płaszczyźnie EFPSNT. 

Poza wprowadzaniem w życie postanowień 
wiedeńskiego Walnego Zebrania, w 2017 roku 
przypada kilka rocznic, które zapewne będą 
okazją do spotkania naszego środowiska 
naukowo-technicznego, naukowców, inżynierów 
i techników polskich i polonijnych. 

W dniach 13-15 października będą miały 
miejsce w Paryżu uroczystości 100 lecia SITPF, 
połączone z konferencją nt. „4-tej rewolucji 
przemysłowej”. Uroczystości będą poprzedzone 
Walnym Zebraniem EFPSNT w dniu 12. 10. 

W 2017 r. 20-tą rocznicę założenia 
obchodzić będzie ZFPIT w Niemczech.  

9-10 czerwca, w Krakowie, obędą się 
Warsztaty pt. „Écologie et Sciences 
d’Environnement” (Ekologia i Nauki 
Środowiskowe) zorganizowane przez Akademię 
Rolniczą, SITPF i UJ, pod patronatami Ambasady 
Francji w Polsce, Marszałka woj. Krakowskiego, 
PAN, NOT, EFPSNT i IRD. 

W dniach 17-22.10 będzie miał miejsce, też 
w Krakowie, V Kongres Polskich Towarzystw 
Naukowych na Świecie, w którym weźmie 
również udział nasza Federacja. 

Nie należy także zapominać, że w tym roku 
będziemy obchodzić uroczyście 200-tną rocznicę 
śmierci Gen. Tadeusza Kościuszki. Więcej na ten 
temat wewnątrz niniejszego wydania. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

                                             Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 

 
 

 

 

 

 

  styczeń 2017 – zgodnie z ustaleniami 
Walnego Zebrania Federacji w Wiedniu w 
2016r., Sekretarz Generalny Kol. J.Ptak, po 
uzgodnieniu z Z-cą SG Kol. A.Kajzerem rozesłal 
dwie noty wewnetrzne. Pierwsza z nich (Nota 
2017/1) zawierała „expose” SG na nadchodzącą 
kadencję 2016-2019 odnośnie priorytetowych 
zadań Federacji. Druga (Nota 2017/2) dotyczyła 
zadań członków Sekretariatu Generalnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem przydzielenia 
zadań „członkom dokooptowanym”. 

  styczeń 2017 – Kol. Jacek Gierliński, 
Przewodniczący Rady Naukowej (RN), opracował 
wstępne założenia programowe. Zostały one 
skierowane do członków RN i Prezesów 
stowarzyszeń członkowskich, celem 
wypracowania dokumentu definitywnego. 

  styczeń – marzec 2017 – Webmaster Kol. 
P.Świeboda wraz z Sekretarzem Generalnym, 
doprowadzili uruchomioną w grudniu witrynę 
internetową do właściwej formy i zabezpieczają 
jej aktualizację. Zostało także zaktualizowane 
Kalendarium 2017. 

  marzec 2017 – zostało uktualnione 
Kalendarium wydarzeń federacyjnych (dostępne 
na stronie www.efpsnt.org) na podstawie 
informacji dostarczonych przez stowarzyszenia.  

 
 
 
 

 
  23 luty 2017 – w wiedeńskiej 
Stacji Naukowej PAN, pod 
Honorowym Patronatem EFPSNT, 
odbyła się konferencja Dipl.-Ing. 
Krzysztofa Dąbrowskiego, członka 

VPI w Austrii, poświęcona Ignacemu Domeyce. 
 
 
 
 
 
 
 
Trudno, w paru 
liniach Flash Info, 

zaprezentować całość konferencji. Zostaną 
jedynie przypomniane najważniejsze osiągnięcia 
naszego Wielkiego Rodaka.  
Ignacy Domeyko był inżynierem górnictwa, 
geologiem, mineralogiem, antropologiem, 
etnografem, badaczem Chile, organizatorem 
Uniwersytetu Chilijskiego i szkolnictwa w Chile.  
Urodził się 31 (lub 3) lipca 1802 r. w 
Niedźwiadce nad Uszą w rodzinie o tradycjach 
patriotycznych. W latach 1816-1822 studiował 
na wydziale matematyczno-fizycznym 
Uniwersytetu Wileńskiego. W 1819 r. wstąpił do 
patriotycznych związków młodzieży studenckiej 
– Filomatów i Filaretów. Przyjaźnił się m.in. z 
Adamem Mickiewiczem. W 1831 r. – w trakcie 
powstania listopadowego – przyłączył się do 
oddziałów powstańczych gen. Chłapowskiego. 
Po upadku powstania wyemigrował z Prus przez 
Drezno do Paryża, gdzie w latach 1834-37 
studiował chemię i mineralogię na École des 
Mines, którą ukończył z dypl. inżyniera górnika. 
W 1838 r. wyjechał na 6-letni kontrakt do Chile. 
W czasie całego pobytu w Chile cechował go 
altruizm. Udzielał pomocy potrzebującym,   
 

 
w tym polskim emigrantom. W 1846 r. Domeyko 
sporządził i opublikował pierwszą mapę 
geologiczną Chile. Od 1846 r. był profesorem 
Uniwersytetu Chilijskiego i Instytutu 
Narodowego. W 1848 r. w uznaniu zasług 
otrzymał honorowe obywatelstwo Chile. 
Niezależnie od posiadania obywatelstwa 
chilijskiego przez całe życie uważał się za Polaka. 
Badania i prace Domeyki przyczyniły się 
w dużym stopniu do rozwoju gospodarczego 
i kulturalnego Chile. Jest on jednym z najbardziej 
zasłużonych ludzi dla tego kraju. 
W roku 1873 Domeyko został członkiem PAU w 
Krakowie, a w r. 1887 otrzymał honorowy 
doktorat Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zmarł 23.01.1889 w Santiago i został 
pochowany na głównym cmentarzu w Santiago. 
Był autorem około 400 różnych prac z dziedzin: 
mineralogii, geologii, paleontologii, fizyki, 
chemii, metalurgii, pedagogiki, meteorologii, 
geografii Chile i innych. W Chile spotykanych 
jest około 140 nazw związanych z Domeyką, a na 
całym świecie – około 170. 

Na podstawie tekstu Kol. K.Dąbrowskiego 

  24 luty 2017 - w Stacji 
Naukowej PAN w Paryżu miała 
miejsce bardzo ciekawa 
konferencja mgr inż. Janusza 
Rodziewicza, członka SITPF, 

obecnie inżyniera w CERN*, nt. Studium nad 
następcą Wielkiego Zderzacza Hadronów 
(LHC)** projekt „Future Circular Collider” (FCC). 

Koncepcja FCC jest jednym z możliwych 
następców Large Hadron Collider, tzw. Studium 
EuroCirCol. Studium to jest odpowiedzią na 
rekomendację uaktualnionej Europejskiej 
Strategii Fizyki Cząstek dotyczącej okresu „po – 
LHC”.  
Kol. J.Rodziewicz, przedstawił CERN i jego 
historię, nawiązując do kierunku aktualnie 
prowadzonych 
experymentów, jak i 
tych planowanych w 
bliskiej przyszłości.  
Osiągnięcia te są 
możliwe dzięki 
imponującym 
inwestycjom w 
CERN. Inwestycje te owocują również w wielu 
aspektach, takich jak: atrakcyjność rynkowa firm 
współpracujących z CERN, udostępnienie 
nowych technologii społeczeństwu, zyski dla 
światowej nauki — publikacje naukowe, 
umożliwienie młodym naukowcom zwiększenia 
ich kapitału badawczego, upowszechnianie w 
społeczeństwie zainteresowania i kultury 
naukowej. Międzynarodowy personel (głównie z 
krajów UE) pracuje przy eksperymentach i 
utrzymaniu kompleksu akceleratorów.  
CERN konsekwentnie buduje coraz to większe 
maszyny. Budowa kolejnego 100-kilometrowego 
akceleratora kołowego – FCC jest aktualnie 
studiowana. W wersji zderzacza hadronów 
będzie on w stanie osiągnąć energie kolizji 
sięgające 100 TeV. Do takiej realizacji jest 
niezbędny postęp poszczególnych technologii: 
nadprzewodzących elektromagnesów utrzymu-
jących pole do 16 T (tesla), nowych materiałów 
nadprzewodzących, systemów kriogenicznych 
na wielką skalę, sprawności energetycznej 
urządzeń, bezpieczeństwa i niezawodności oraz 
mocy obliczeniowej systemów rozrzuconych po 
całym świecie. Ten akcelerator ma być 
współpracą na światową skale. 

KONFERENCJE 

Z ŻYCIA FEDERACJI 

Dyrektor Stacji PAN  
w Wiedniu  

prof. Bogusław Dybaś 
(z lewej)  

z Kol. Krzysztofem 
Dąbrowskim 
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Decyzja o budowie FCC zależy w znacznej mierze 
od aktualnych osiągnięć LHC. FCC będzie się 
charakteryzował znaczenie większym 
potencjałem odkryć naukowych. 

(*) Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, założony 

w 1954 przez 12 krajów europejskich. Polska była pierw-

szym krajem członkowskim organizacji wywodzącym się z 

„bloku wschodniego”. 

(**) Flagowa maszyna CERN-u Large Hadron Collider  

Oprac. K.Liziard/J.Rodziewicz 

 
  Z cyklu Czwartki 4You, w 
POSKu miały miejsce prelekcje: 

 - 24 styczeń 2017 - gościem 
spotkania był Cezary M. Bednarski, 

polski architekt, zdobywca wielu 
prestiżowych nagród, członek Królewskiego 
Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA) i 
doradca Royal Society of Arts  

- 25 luty 2017 - spotkanie z Katarzyną Murrells 
(Senior Recruiter at BSV Recruitment). Temat 
prelekcji: "Polscy inżynierowie na rynku 
brytyjskim" 

- 2 marzec 2017 - seminarium “How to price 
tenders in construction”  

  4-5 luty 2017 - Inauguracja Sesji Zimowej 
Akademii Technicznej STP - dwudniowy 
kurs Revit Structure : 24-godz. kurs SketchUp! 
i 24-godz. kurs projektowania wnętrz.  
Programy szkoleń na www.akademiatechniczna.co.uk.  

  4-5 i 11-12 marzec 2017 – Kurs AutoCAD na 
poziomie podstawowym  

  25-26 marzec i 1-2 kwiecień 2017 – Kurs 
AutoCAD zaawansowany  

  9 marzec 2017 - Brytyjsko-polskie Forum 
Budowlane w NatWest Bank pod patronatem 
STP 

  19 marzec 2017 – STP organizuje Science 
Day: Poland's Contribution - wykłady, warsztaty 
i eksperymenty - nauka, technologia i inżynieria 
oraz wkład polskich naukowców w rozwój 
społeczeństwa. 
 Wykłady o najnowszych osiągnięciach nauki 

przedstawione przez światowej klasy 
naukowców  

 Interaktywne warsztaty, gdzie dzieci i dorośli 
mogą doświadczyć sami  

 Eksperymenty pokazujące niezwykłe 
doświadczenia i nowoczesne technologie  

Dzień Nauki: Wkład Polski to DARMOWE 
wydarzenie otwarte dla każdego 
REZERWACJE: www.welcome2science.pl  

 

 

 

 
  6 stycznia 2017 r. - w 
Domu Kultury Polskiej w 
Wilnie odbyło się tradycyjne 
świąteczne spotkanie 
członków i sympatyków 

SNPL, na którym byli też obecni przedstawiciele 
lokalnych polskich mediów. 
Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski życząc 
członkom SNPL, sympatykom oraz ich rodzinom 
wiele pomyślności w 2017 roku wspomniał o 
członkach SNPL, którzy odeszli w ciągu 
minionego roku – o prof. Ewaldzie Pacowskim i 
dr. Janie Mincewiczu, a także o wielkich 
przyjaciołach Wileńszczyzny i SNPL –  Kazimierzu 
Wojczysie i Zbigniewu Gryszkiewiczu. 
Prezes H. Malewski złożył także serdeczne 
życzenia i wręczył upominki członkom 
Stowarzyszenia, którzy w 2016 roku obchodzili 
jubileusze. Zarząd SNPL za szczególne zasługi dla 
Stowarzyszenia nadał tytuł członka honorowego 
wybitnym naukowcom: prof. dr. hab. 
Romualdowi Brazisowi (Litwa) i prof. dr. hab. 
Marcelemu Kosmanowi (Polska). 
 

 
 
 
 
 

Na spotkaniu został 
zaprezentowany i 
wręczony 
wszystkim obecnym 
16 tom Rocznika SNPL. Jest nie tylko 
największym tomem ze wszystkich poprzednich, 
bo liczącym ponad 500 stron, lecz też jednym z 
najciekawszych, gdyż wśród kilkudziesięciu 
tekstów autorstwa wybitnych naukowców 
znalazło się wiele interesujących artykułów 
dotyczących różnorodnych aspektów 
(politologicznych, prawniczych, socjologicznych i 
historycznych) funkcjonowania mniejszości 
narodowych. Prof. H.malewski skierował 
podziękowania do wszystkich, którzy pracowali 
nad jego wydaniem.  Został on, jak i poprzednie, 
został wydany dzięki wsparciu finansowemu 
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie.  

Warto zaznaczyć, że na ogłoszony w 2016 r. 
przez SNPL Konkurs na najlepszą pracę 
naukową, projektową lub popularyzatorską 
dotyczącą Wileńszczyzny nadesłano 9 prac. 
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na walnym 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym SNPL        
21 kwietnia br.   

      Na podstawie tekstu Prezesa SNPL 

prof. dr Henryka Malewskiego 

  6-8 kwiecień 2017 r. - SNPL zaprasza na  
międzynarodową interdyscyplinarną konferen-
cję naukową „Nauka a oświata mniejszości 
narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro“ 
(aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, 
prawne i historyczne), która odbędzie się w 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 

  21 kwiecień 2017 r. – Walne Zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze SNPL  

  20 styczeń 2017 – 
Walne Zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze, w którym 
uczestniczylo 44 członków. 

Skład wybranego zarządu: 
Prezes   -  Robert Niewiadomski 
Wiceprezes  -  Stanisław Sankowski 
Sekretarz   – Arnold Piotrowicz 
Skarbnik   - Franciszka Brzozowska 
Członkowie zarządu : Danuta Markiewicz, 
Henryk Falkowski, Jonas Matijoszius, Marjan 
Zurowicz 

Na podstawie tekstu inż. Arnolda Piotrowicza 
(Redakcja Flash Info nie otrzymała informacji o tytułach 

naukowych członków zarządu STIPL) 

  21 styczeń 2017 – w Sali 
Malinowej POSK odbyło się doroczne 
spotkanie opłatkowe STP - życzenia 

noworoczne i dzielenie się opłatkiem, 
poczęstunek, science stand-up comedy, loteria 
fantowa i inne niespodzianki, szczególnie dla 
dzieci. 

 15 styczeń 2017 – tradycyjny 
„Opłatek” SITPF, odbył się u Sióstr 
Nazaretanek w Paryżu. Uczestniczyli 
w nim jak zazwyczaj członkowie 
SITPF i Koła Paryż AK oraz zaproszeni 

goście z Ambasady RP i Konsulatu RP w Paryżu 
oraz ks. Z. Stanula, który odprawił Mszę Św. w 
kaplicy zakonnej. Jak zazwyczaj dzielono sie 
opłatkami i składano wzajemnie życzenia. 
Smakowita polska, domowa kuchnia i 
doskonała, sympatyczna atmosfera spotkania 
przyczyniły się zapewne do raźnego śpiewiania 
polskich kolęd.  

 
 24 marzec 2017 – z okazji Dnia Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej w salonach Ambasady RP w 
Paryżu będzie miał miejsce uroczysty wieczór, 
pod Honorowym Patronatem Ambasadorów 
Węgier i Polski. Zorganizowany on jest przez 

stowarzyszenia AMOPF i SITPF ze strony polskiej 
i ALCYON ze strony węgierskiej. W programie : 
odczyt nt. Stefana Batorego oraz koncert na 
skrzypce i fortepian muzyki polskiej i 
węgierskiej. Wieczór zakończy się wspólnymi 
rozmowami przy cocktailu. 

 25 marzec 2017 – Walne Zebranie 
sprawozdawcze SITPF odbędzie się w Stacji 
Naukowej PAN w Paryżu o godz. 14:30. 

 9-10 czerwiec 2017 – z inicjatywy SITPF i jego 
członka dr hab. inż. Jerzego Nizińskiego odbędą 
się w Krakowie „Warsztaty Nauki o 
Środowisku” pod Honorowym Patronatem: 
Ambasady Francji w W-wie, Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, Woj. Małopolskiego, 
Conseil régional du Centre-Val de Loire, PAN, 
NOT oraz EFPSNT. Organizatorami są m.in. 
SITPF, PAN-u w Paryzu oraz IRD we Francji. 
Celem warsztatów jest integrowanie środowiska 
specjalistów, wymiana ich doświadczeń 
naukowych, stworzenie ram do współpracy 
wokół problemów związanych z powiązaniem 
ekologii i inżynierii środowiska wraz z 
wykorzystaniem w dydaktyce, kształtowaniu i 
ochronie środowiska. 

 Patronat UNESCO „2017 – ROK KOŚCIUSZKI” 

O patronat UNESCO 
zawnioskowały wspólnie: 
amerykańska Kosciuszko 
Foundation, działająca w 
Sydney Kosciuszko Heritage 
Inc. oraz Komitet Kopca 
Kościuszki w Krakowie.  
200. rocznica pod patronatem 
UNESCO będzie doskonałą 
okazją do upamiętnienia i 
przybliżenia wybitnej postaci 
Tadeusza Kościuszki ludziom 
na całym świecie.  
Tadeusz Kościuszko (1746 – 

1817) był narodowym bohaterem Polski i 
Stanȯw Zjednoczonych, dowȯdcą wojskowym,  
walczącym o „Wolność Waszą i Naszą”. 
Był inżynierem wojskowym i organizatorem 
słynnej akademii wojskowej « West Point ». 
Kościuszko był prekursorem rozwoju narodowej 
świadomości w sensie nowoczesnym, wcielenia  
podstaw tolerancji. 

Thomas Jefferson powiedział: 
“the purest son of liberty, I have 
ever known”. Te słowa są wyryte 
na medalu Jemu poświeconym i 
wydanym na 200 lecie odkrycia 

Ameryki. 
Dla upamiętnienia zasług Tadeusza Kościuszki 
dla Ameryki, Fundacja Kościuszki i 
Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie 
wspȯłpracuje z Departamentem Transportu 
Stanu Nowy York w sprawie projektu nazwania 
nowo budowanego mostu w Nowym Yorku 
Mostem Kościuszki.  
Fundacja Kościuszkowska organizuje w czasie 
tego roku wiele konferencji, wystaw 
edukacyjnych i publicznych spotkań. 
We Francji Biblioteka Polska w Paryżu dla 
uczczenia 200 rocznicy śmierci Tadeusza 
Koścuszki przygotowuje rȯwnież wiele imprez 
związanych z Jego pobytem we Francji i Jego 
zasługami dla mieszkańcow miejscowości 
francuskiej, w ktȯrej przebywał (Montigny-sur-
Loing) (przyp. L.Sobkowiak). 
4 lutego 2017 r., polonijna organizacja w 
Sydney, w Australli, Kosciuszko Heritage Inc. 
ogłosiła Międzynarodowy Konkurs „Kosciuszko 
Bicentenary”. Więcej informacji na 
www.kosciuszkoheritage.com/200 
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INNE WYDARZENIA 

Prezes SNPL  
prof. dr H.Malewski 
(z lewej)  
z prof. dr hab. 
R.Brazisem 
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