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Mgr Justyna Giedrojć
Polonijni naukowcy i inżynierowie obradowali w Wilnie
1 października 2014 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z okazji 10-lecia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych (EFPSNT) odbyła się IV konferencja międzynarodowa
„Wkład inżynierów polskich w rozwój technologii i innowacyjności
polepszający stan gospodarczy krajów Europy”, której organizatorem
było Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich (STIP) na Litwie. Spotkanie stało się także okazją do uczczenia jubileuszu. Do
EFPSNT należą stowarzyszenia naukowo-techniczne z Francji, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i Litwy. Podstawowym celem federacji
jest wspieranie integracji polonijnych środowisk naukowo-technicznych
w krajach Unii Europejskiej oraz reprezentowanie wspólnych interesów
polonijnych środowisk naukowo-technicznych wobec władz polskich,
Unii Europejskiej, a także władz wszelkich organizacji międzynarodowych i pozarządowych, wspieranie współpracy z analogicznymi środowiskami w Europie i na świecie.
Robert Niewiadomski, prezes STIP na Litwie i Piotr Dudek prezes STIP w Wielkiej
Brytanii podczas przekazania funkcji przewodnictwa.

Fot. Stanisław Olszewski.

305

Kronika SNPL

W ramach konferencji odbyło się też walne zebranie EFPSNT.
Litwa kończąc roczny okres swego przewodnictwa w federacji, przekazała tę funkcję Wielkiej Brytanii.
Konferencja w Wilnie zgromadziła kilkudziesięciu naukowców i
przedsiębiorców. „Dla nas to wielki zaszczyt, że występujemy jako organizatorzy tak ważnej imprezy międzynarodowej. Jest to także okazja,
by pokazać miasto, zapoznać z miejscowymi organizacjami polonijnymi” – powitał gości Robert Niewiadomski, prezes Stowarzyszenia
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. W wygłaszanych referatach poruszono wiele istotnych zagadnień, na przykład omawiano kwestie dotyczące ochrony środowiska, wpływu zmian klimatycznych na
nasze życie, alternatyw aktywnego wykorzystywania kopalin użytecznych, innowacji.
W obradach konferencji uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL): prof. dr Bogusław
Grużewski, prof. dr hab. Romuald Brazis i prezes SNPL prof. dr Henryk
Malewski. Podczas tego spotkania Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zostało przyjęte do Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, lecz „ratyfikacja“ tej umowy nastąpi dopiero na zebraniu walnym Stowarzyszenia, które odbędzie się 12
grudnia 2014 roku. „Celem Stowarzyszenia – jak stwierdził prof. HenJanusz Ptak, sekretarz generalny EFPSNT, prof. dr Bogusław Grużewski oraz prof.
dr Henryk Malewski, prezes SNPL podczas konferencji.
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ryk Malewski – jest nie tylko nawiązanie współpracy z organizacjami
polonijnymi z innych krajów, ale też aktywizacja współpracy z innymi
organizacjami pozarządowymi na Litwie, w tym i ze Stowarzyszeniem
Techników i Inżynierów Polskich (STIP)”. Kilku członków STIP jest
równocześnie członkami SNPL, co pozwala poszukiwać nowych form
współpracy.
Informacja została przygotowania na podstawie artykułu Justyny
Giedrojć Polonijni naukowcy i inżynierowie obradowali w Wilnie zamieszczonego w „Kurierze Wileńskim” 14 października 2014 roku.
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