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Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 
 
Pozwólcie, na początku Nowego 
Roku złożę Wam w imieniu 
całego zespołu Sekretariatu 
Generalnego jak też i aktualnego Prezesa i 
Zarządu naszej Federacji, najlepsze życzenia dla 
Was i Waszych bliskich, a więc przede wszystkim 
zdrowia, sukcesów zawodowych i w pracy 
społecznej, radości z życia, realizacji Waszych 
marzeń i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności. 

                           DDDOOOSSSIIIEEEGGGOOO   222000111444   RRROOOKKKUUU   !!!    

Oddając do Waszych rąk ten pierwszy numer 
„FLASHFLASHFLASHFLASH Info” wyrażam nadzieję, że będzie 
on wektorem promocji zarówno stowarzyszeń 
członkowskich jak i też naszej Federacji.  

Życzeniem moim byłoby aby to pismo 
odzwierciedlało w pełni osiągnięcia zarówno 
samych stowarzyszeń jak i też poszczególnych 
ich członków, podkreślając tym samym olbrzymi 
wkład polskiego środowiska technicznego w 
krajach Europy. 

Jest ono zatem oddane do Waszej dyspozycji i 
tylko od Was będzie zależało jak się potoczy 
dalej jego żywot i do jakiego stopnia będzie ono 
promowało Wasze sukcesy osobiste i prace 
Waszych stowarzyszeń.  

Dlatego też zwracam się z apelem tak do 
Kolegów Prezesów Stowarzyszeń jak i też do 
wszystkich Członków o nadsyłanie Waszych 
artykułów oraz zdjęć im towarzyszących 
bezpośrednio na mój adres : efpsn-t@orange.fr 

Moim zamierzeniem jest wydawać to pismo w 
cyklu dwu-miesięcznym zarówno w formie 
drukowanej jak i też na stronie internetowej 
EFPSNT. 

W zależności od napływu informacji będzie 
mogło mieć jedną lub dwie strony. Ograniczenia 
te wynikają w chwili obecnej zarówno z uwagi 
na skromne środki redakcyjne jak i finansowe 
związane w wydrukiem i wysyłką. Chciałbym 
bowiem aby to pismo docierało do instytucji i 
organizacji naukowych i technicznych w Polsce i 
zagranicą a także za pośrednictwem polskich 
placówek dyplomatycznych do polonijnego 
środowiska technicznego w innych krajach 
europejskich. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

                                             Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 

 

 

 

 

 

 

WALNE ZEBRANIE EFPSNT 
����  30 listopada 2013 - w Pałacu Wiechlice w 
Polsce miało miejsce Walne Zebranie Europejskiej 
Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo 
Technicznych.  
 

 
W trakcie Walnego Zebrania omówiono działalność 
Federacji jak i też poszczególnych Stowarzyszeń 
Członkowskich. 
Dokonano też rotacyjnego przekazania Zarządu 
Federacji Zarządowi Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Polskich na Litwie pod patronatem Św. 
Rafała Kalinowskiego. Symbolicznie „prezesurę” 
przejął od Kolegów z Niemiec i ich Prezesa Kol. Haliny 
Wąsowskiej, Prezes STIPL Kol. Jerzy Mozyro. 
W przypadających na ten rok wyborach do 
Sekretariatu Generalnego na następną kadencję 
2013-2016 zostali wybrani: 
Sekretarz Generalny – Janusz Ptak (SITPF) 
Z-ca Sekretarza Gen. – Marek Piekarski (STP-UK) 
Skarbnik – Katarzyna André (SITPF) 
Koordynator d/s Admin – Bożena Prochaska (VPI-
Austria) 
Do Komisji Statutowo-Rewizyjnej zostali wybrani: 
Robert Niewiadomski (SITPL), Lucjan Sobkowiak 
(SITPF) i Karol Wiśniewski (STP-UK). 
Natomiast funkcję Webmastera nadal będzie pełnil 
Kol. Marek Piekarski. 
W programie SG na najbliższe lata są m.in. takie 
zagadnienia jak wzajemna promocja Stowarzyszeń 
Członkowskich i Federacji oraz jej rozszerzenie na 
polonijne środowiska techniczne w innych krajach 
europejskich. 
Życzmy nowo-powołanym władzom wielu sukcesów 
w tym trudnym zadaniu. 
 
 
 
 
 
 
 

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA 
INNOWACYJNA GOSPODARKA – CZYSTA WODA 

Pałac Wiechlice 28-29 listopada 2013 
���� Konferencja została zorganizowana przez 
Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników 
w Niemczech pod patronatem Marszałka 
Województwa Lubuskiego i przy współpracy z 
„Fundacją Przedsiębiorczość” z Żar oraz Europejską 
Federacją Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych. W konferencji wzięli udział specjaliści z 
Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Grupy IHW z Berlina, ORTOCAL z 
Poznania, liczni przedstawiciele z branży 
wodociągowej, projektanci i firmy zainteresowane 
innowacjami w zakresie uzdatniania wody, niezależni 
rzeczoznawcy z Polski i Niemiec, przedstawiciele PZU i 
Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego a także przybyli 
na Walne Zebranie EFPSNT przedstawiciele 
polonijnych stowarzyszeń technicznych z Austrii, 
Francji, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii. 

W trakcie dwu-dniowych obrad omawiano m.in. takie 
zagadnienia jak: 
- Niedostatek wody, zmiany klimatyczne i 

nieroztropna działalność człowieka 
- Gospodarka wodna Polski w świetle aktualnych 

przepisów UE 
- Analiza zagrożeń w systemach wody pitnej – 

przykłady z praktyki 
- Metody dezynfekcji wody stosowane w praktyce 
- Praktyczne doświadczenia innych krajów UE  
a także tematy związane z biznesem. 

 
Tą interesującą i bardzo dobrze zorganizowaną 
konferencję patronatem medialnym objęły 
przedsiębiorstwa: „WODOCIĄGI - KANALIZACJA” i 
„TECHNOLOGIA WODY”. 
 

���� 6 grudnia 2013 - konferencja 
zorganizowana przez SITPF w Stacji 
Naukowej PAN w Paryżu. Tematem jej 
było zagadnienie 

wydobywania 
gazu łupkowego a została 
ona wygłoszona przez 
profesora Universytetu 
Paris-Dauphine Patrice 
Geoffron, Dyrektora LED-
CGEMP (Laboratoire 
d’Economie de Dauphine et 
Centre de Géopolitique de 
l’Energie et des Matières 
Premières). 
 

����  11 grudnia 2013 –  
w Bazie Lotniczej BA105 w Evreux, na zaproszenie 
komendanta bazy płk. Fabrice Féola, konferencję na 
temat wkładu polskich inżynierów w rozwój 
ekonomii francuskiej, wygłosił Kol. Janusz Ptak. W 
konferencji udział wzięli przedstawiciele 
miejscowego środowiska ekonomicznego i 
społecznego oraz Konsulatu RP w Paryżu. 
 

����  31 stycznia 2014 - konferencja członka SITPF        
dr inż. Jana Suskiego pod tytułem: „Życie wulkanów 
-  dwie strony medalu” 
 

����  28 lutego 2014 - konferencja w jezyku 
francuskim PhD Natalie Pigeard-Micault z Muzeum 
Curie (CNRS/Institut Curie) pod tytułem: „Maria 
Curie-Skłodowska i kobiety jej laboratorium” 
 

���� 15-16 listopada 2013 – Science. 
Polish Perspectives, konferencja 
Cambridge University.  
Nauka. Polskie Perspektywy to 

konferencja popularnonaukowa, adreso-
wana do młodych naukowców, doktorantów i 
studentów polskiego pochodzenia, prowadzących 
badania na uniwersytetach poza granicami Polski. 

Umożliwia ona 
zbudowanie sieci 
kontaktów oraz 
podjęcie dyskusji na 
tematy związane z 
uczestnictwem Polski 
w rozwoju nauki i 

technologii na świecie. Jako partner naukowy 
konferencji, STP w WB przygotowało jeden z 
warsztatów zatytułowany „Applying Science to 

Industry”. Celem tego  
warsztatu przygotowa-
nego przez dr Andrzeja 
Fórmaniaka, było zapoz-
nanie uczestników z me-
todyką rozwiązywania 
problemów spotykanych 

w codziennej praktyce inżynierskiej na przykładzie 
korozji punktowej na łączeniach szyn kolejowych. 
 

���� 21-23 listopada 2013 – Polskie Stowarzyszenie 
Menedżerów Budownictwa -  Międzynarodowa 
Konferencja w Mikołajkach  
Temat:  Innowacje i nowe osiągnięcia w zarządzaniu 
projektami budowlanymi. Skuteczność realizacji 
zarządzania przedsięwzięciem - technologia BIM  - 
Building Information Modeling. STP bylo 
reprezentowane przez prezesa Piotra Dudka, który 
wygłosił prelekcję na temat BIM.   

AKTUALNOŚCI 

KONFERENCJE 

Prof. Patrice Geoffron (z lewej 

 i Prof. Zbigniew T. Kuźnicki 

(Dyrektor PAN w Paryżu) 
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����   28 listopada 2013 - Wykład popularnonaukowy 
Czwartek 4You - Jessie Sohota „Buissnes 
Development, czyli rozwój firmy” . 
Jessie Sohota to Associate Director  wiodącej na 
świecie firmy budowlano-konsultingowej - WSP 
GROUP. W swojej prezentacji Jessie przedstawił 
definicję Business Development i wyjaśnił, jak duże 
firmy zdobywają nowych klientów i jak 
przygotowują się do multimilionowych przetargów. 
Wspomniał również o wysokiej jakości projektów, 
niezbędnej w utrzymaniu stałych klientów oraz 
wysokiej pozycji na rynku. Na koniec opowiedział, 
na czym polega dywersyfikacja działania w biznesie 
i dlaczego jest tak istotna w dzisiejszych czasach. 
Organizatorem cyklicznych Czwartków 4YOU jest 
mgr inż Marcin Siliński. 
 

����   15 grudnia 2013 - Szkolenie AutoCAD Revit 
Structure dla zaawansowanych przeprowadzone 
przez Robobat PL dla członków STP. Dwudniowe 
szkolenie z AutoCAD Revit Structure zrealizowane 
ze środków Fundacji im. Jana Dzieniesiewicza w 

ramach progra-
mu doskonale-
nia zawodowe-
go i podnosze-
nia kwalifi-kacji 
członków STP. 
 
 

 

����   4 - 31 stycznia 2014 - 
Akademia Design STP 
rozpoczęła kurs projektowania 

i wystroju wnętrz dla zaawansowanych. 
Program kursu obejmuje zarówno projektowanie 
prywatnej przestrzeni mieszkalnej, jak i przestrzeni 
użyteczności publicznej. Kurs zaawansowany 
pozwala doświadczyć metody kreatywnego 
rozwiązywania skomplikowanych zadań projekto-
wych we wnętrzach. Kurs trwa 64 godziny. Zajęcia 
są prowadzone w soboty i niedziele, w formie 
wykładów z prezentacją multimedialną i 
praktycznych ćwiczeń o charakterze warszta-
towym, dotyczących projektowania różnorodnych 
przestrzeni o zróżnicowanych funkcjach. Opiekę 
merytoryczną i organizacyjną nad kursem sprawuje 
dyrektor Akademii Design mgr Małgorzata 
Kiszelka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����   Styczeń - Akademia 
Techniczna STP prowadzi nabór 
do 20. edycji kursów 
szkoleniowych AutoCAD na 

poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i 
3D oraz kursu Revit Structure na poziomie 
podstawowym, „Komputer dla seniora” i MS Office.  
Sesja rusza 8 lutego 2014. 
 
 
 
 

����  26 listopada 2013  - Gala Lauru 
Innowacyjności FSNT-NOT Warszawa 
–udział w gali wręczania statuetek i 
wyróżnień w II edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu „Laur Innowacyjności o 
nagrodę imienia Stanisława Staszica”. STP na 

konferencji reprezentował Rafal Delimata, który 
jednocześnie odbierał nagrodę w imieniu swojej 
firmy.  
 

����  5 grudnia 2013 - Przekazanie laptopów uczniom 
Zespołu Szkół nr 2 w Bochni. W ramach swej 
działalności społecznej, Zarząd Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, podjął decyzję 
o przekazaniu 8 laptopów Zespołowi Szkół Budowalnych 
nr 2 w Bochni. Laptopy były wykorzystywane w 
szkoleniach AutoCAD, prowadzonych przez Akademię 
Techniczną STP. Fundatorem laptopów dla AT w 2008 
roku był Konsulat Generalny RP w Londynie. 
Przekazany sprzęt 
komputerowy przez 
czlonka STP Piotra 
Zurka,  będzie 
wykorzystywany w 
nauce zawodu przez 
przyszłych 
techników 
budownictwa, drogownictwa, geodezji, systemów 
energetyki odnawialnej oraz urządzeń sanitarnych. 

 
����  7 grudnia 2013 - 
Międzynarodowe zawody pływackie 
połączone ze szkoleniem.  
Już od 4 lat odbywają się w Ostrowie 

Mazowieckim międzynarodowe zawody pływackie 
"MASTERS" o Puchar Przewodniczącego Rady 
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictywa w Warszawie. Organizatorami byli: 
MOIIB w W-wie, Rada Regionalna FSNT NOT w 
Ostrołęce oraz Stowarzyszenie Techników i 
Inzynierów Polskich na Litwie (STIP). Celem 
zawodów jest popularyzacja pływania jako czynnej 
formy uprawiania rekreacji sportowej, promowania 
zdrowego stylu życia, umożliwienie sprawdzenia 
swoich umiejętności pływackich oraz integracja 
środowisk inżynieryjno-technicznych. Zawody są 
rozgrywane z podziałem na kategorie wiekowe 
zgodnie z przepisami Polskiego Związku 
Pływackiego. Konkurencje: stylem dowolnym, 
klasycznym, motylkowym, grzbietowym, sztafeta     
4x25 m stylem dowolnym i stylem zmiennym. W 
zawodach startowało około 40 uczestników z róż-
nych regionów Polski i z Wilna. 
Od szesciu lat FSNT NOT Ostrołęka i STIP na  
Litwie ścisle współpracują organizując 
przedsięwzięcia inżynieryjno-techniczne. Tak też, w 
przeddzień zawodow pływackich, odbyły się 
szkolenia dla uczestników. Szkolenia prowadzą 
zaproszeni naukowcy, specjaliści na takie tematy 
jak: bezpieczeństwo pracy na budowach, okazanie 
osobom pierwszej pomocy medycznej, walka ze 
stresem w sytuacjach życiowych i inne. W tym roku 
z STIPL w zawodach uczestniczyła 6-cio osobowa 
ekipa: prof. Bogusław Grużewski i Leon Ustinowicz, 
inż. Robert i Bernard Niewiadomscy, Stanisław 
Sankowski i Henryk Falkowski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przeddzień zawodów miało miejsce spotkanie z 
burmistrzem Ostrowa Mazowieckego W. 
Krzyżanowskim i radnymi miasta, na którym 
omawiano zadanienia dotyczące rozwoju miasta 
oraz osiągnięcia i problemy Polaków na Litwie i 
inżynierow na wileńszczyznie. W ramach szkolenia 
prof. Boguslaw Grużewski wygłosił  referat na temat 
"Zachowanie młodości do głębokiej starości”. 
W zawodach pływackich reprezentanci STIPL zajęli 
kilka czołowych miejsc. Na dystansie 25 m stylem 
grzbietowym zwyciężył prof. B. Grużewski, na 50 m 
stylem klasycznym 1-szy był prof. L. Ustinowicz. Na 
dystansie 25 m stylem klasycznym w swojej 
kategorii 1-sze miejsce i na 50 m 2-gie miejsce zajął  
H.Falkowski. R. i B. Niewiadomscy i S. Sankowski 
zajęli odpowiednio 2-gie i 3-cie miejsca. Sztafeta 
4x25m zajęła 3-cie miejsce. 

Po zawodach, SITPL uzgodnił z Dyrektorem FSNT 
NOT Ostrołęka Kazimierzem Łoniewskim oraz 
Przewodniczącym Rady Regionalnej MOIIB 
Mieczysławem Grodzkim zorganizowanie w końcu 
pierwszego kwartału 2014 roku w Wilnie między-
narodowej konferencji na temat: "Projekty innowa-
cyjne drogą podnoszenia konkurencyjnosci firm".  
Przewidziano prowadzić jednocześnie obrady za 
pośrednictwem systemu komputerowego, aby w 
konferencji mogli uczestniczyć zainteresowani 
inżynierowie krajów członkowskich EFPSNT oraz 
Rady Polskich Inżynierów Ameryki Północnej. 

 
����  13 grudnia 2013 – Spotkanie 
Wigilijne w restauracji ”Zum 
narrischen Kastanienbaum”. 
Tegoroczne spotkanie VPI 
zorganizowane z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia, którego Gospodarzem był Prezydent 
VPI Józef Buczak, rozpoczęło się polską wigilią z 
tradycyjną kolacją, dzieleniem się opłatkiem, 
wzajemnym składaniem życzeń świąteczno-
noworocznych i śpiewaniem kolęd. W tym roku 
wigilijny wieczór uświetnił koncert muzyki 
klasycznej. Furorę wywołała pasja wykonawcza i 
wirtuozeria skrzypka M. Kasprzaka-Łabudzińskiego i 
zachwycał mezzosopran Agnieszki Lis. Na 
elektrycznym pianinie artystom akompaniował 
Marek Kudlicki. Gościem Honorowym był p. Haydar 
Sari z Wydziału Kultury (ds Integracji) Magistratu 
Miasta Wiednia. Po koncercie, uczestnicy otrzymali 
piękne śpiewniczki kolęd. 
 

����  27 stycznia 2014 – Koncert Noworoczny VPI – 
odbędzie się w Sali Jana III Sobieskiego w Stacji 
Naukowej PAN w Wiedniu. Patronatu Honorowego  
dla koncertu udzieliła Europejska Federacja 
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.  
W programie: arie operowe w wykonaniu tenora 
Juliana Alberto Henao Gonzales, na fortepianie 
Cezary Kwapisz – utwory J.S.Bach’a, G.F.Händl’a i 
G.Gershwin’a.  
Koncert i bufet w tym roku był prawie w całości  
finansowany przez prywatnego, anonimowego 
sponsora. Koncerty noworoczne z cyklu „Muzyka & 
Technika” należą  do tradycji VPI już od roku 2006. 
Sala jest zawsze przepełniona, artyści renomowani. 
 

���� 13 lutego 2014 – w Stacji Naukowej PAN w 
Wiedniu odbędzie się odczyt w języku niemieckim  
Kol. Krzysztofa Dąbrowskiego, członka VPI, z historii 
techniki polskiej „Abraham Stern i jego maszyny 
liczące”. 

 

���� 23 grudnia 2013 – SITPF przekazało 
kwotę 400 € Zespołowi Pieśni i Tańca 
Politechniki Warzawskiej na udział w 
Światowym Konkursie Pieśni i Tańca 

Zespołów Studenckich w Chinach. Kwota ta 
pochodziła z IV Polonijnego Turnieju Golfowego o 
Puchar SITPF „Swing pod Paryżem” rozegranego w 
paźzierniku 2013 na polach golfowych La Boulie i 
Feucherolles. Do zobaczenia na V Turnieju w 2014! 
 

���� 12 stycznia 2014 – tradycyjny „Opłatek” 
zorganizowany przez SITPF z udziałem członków 
Samodzielnego Oddziału Byłych Żołnierzy Armii 
Krajowej we Francji i zaproszonych gości : Konsula 
Generalnego w Paryżu Pani Agnieszki Kucińskiej, 
Pani Konsul Magdaleny Ryszkowskiej i Attaché 
Obrony płk. Marka Terleckiego. Jak co roku odbył się 
on w Domu Kombatanta Polskiego w Paryżu. 
Niedzielne popołudnie upłynęlo w niezwykle miłej 
atmosferze. Po złożeniu sobie wzajemnie życzeń i 
łamaniu się poświęconym przez ks. Górskiego 
opłatkami, przystąpiono do świątecznego posiłku 
połączonego ze śpiewaniem licznych kolęd.  
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