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Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 

 
Rok 2018 jest rokiem 100 

rocznicy odzyskania przez 
naród polski niepodległości po 
123 latach rozbiorów. 

Będziemy świadkami i zapewne też 
uczestnikami wielu uroczystości w Polsce i na 
świecie, związanych z tą rocznicą. 

Polskie środowisko techniczne i 
naukowe, zarówno w kraju jak i poza jego 
granicami, wzięło aktywny udział przy 
odbudowie odradzającego się państwa i to 
nawet jeszcze przed zakończeniem się działań 
wojennych w 1918 roku. Przykładem tutaj 
może być Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Polskich we Francji powstałe już w 
1917 roku z myślą o przygotowaniu kadry 
technicznej zdolnej do wzięcia udziału w 
odbudowie kraju, o którego 100-leciu pisałem 
już szeroko w poprzednim wydaniu „Flash 
Info”. 

 Tak jak 100 lat tak i teraz polskie 
środowisko techniczne i naukowe włącza się 
aktywnie w tegoroczne uroczystości 
rocznicowe. Najlepszym tego przykładem jest 
Naczelna Organizacja Techniczna NOT i jej 
stowarzyszenia członkowskie, które w dniu 
26. kwietnia br. konferencjami w Domu 
Technika w Warszawie zapoczątkowały rok 
obchodów 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości. Pełniejsza relacja z tego 
wydarzenia oraz zaplanowanych na rok 
2018/19 imprez, w niniejszym wydaniu. 

Również polonijne stowarzyszenia 
techniczne i naukowe nie pozostają w tyle, 
bądź to biorąc czynny udział w wydarzeniach 
organizowanych przez FSNT NOT, bądź we 
własnym zakresie w swoich krajach działania. 

 Tegoroczne Walne Zebranie naszej 
Federacji, którego organizacja jest w rękach 
Koleżanek i Kolegów z Niemiec, jest 
zaplanowane w dniach 18-21 października w 
Heidelbergu. Będzie ono połączone z 
interesującymi konferencjami a także ze 
zwiedzaniem tego pięknego regionu pełnego 
zabytków historycznych a także i ... winnic, 
które nie tylko winny cieszyć jesiennymi 
kolorami ale również i podniebienia. 

A zatem, Drogie Koleżanki i Drodzy 
Koledzy, proszę zanotujcie sobie w Waszych 
kalendarzach tą datę aby wziąć licznie udział 
w tym koleżeńskim, zawsze bardzo 
sympatycznym, spotkaniu. 

Ze spraw federacyjnych, chciałbym tylko 
zaznaczyć, że niniejsze wydanie „Flash Info” 
jest dopiero pierwszym w 2018 roku z 
prozaicznych względów: niewystarczająca 
ilość materiałów, żeby nie powiedzieć 
praktyczny ich brak ze strony stowarzyszeń w 
całym 1. kwartale tego roku.  

Kończąc to „Edito”, pragnę życzyć 
Wszystkim Członkom EFPSNT udanych 
wakacji i doskonałego wypoczynku. 

 

                                      Janusz Ptak 
                                     Sekretarz Generalny 

 

 

 

 

 
  26. kwietnia 2018r. w Warszawie – udział 
Kolegów z kilku stowarzyszeń członkowskich 
EFPSNT w uroczystym spotkaniu inżynierów 
polskich i polonijnych z okazji 100-lecia 
odzyskania Niepodległości pt. „Wkład 
inżynierów w odzyskanie niepodległości i 
budowę państwowości”, zorganizowanym 
przez FSNT NOT w Warszawskim Domu 
Technika. Z ramienia EFPSNT udział wzięli: 
Kol. Marian Zastawny z STPwWB, Henryk 
Falkowski i Stanisław Sankowski z STIPL i 
Janusz Ptak z SITPF,  reprezentujący jako 
Sekretarz Generalny EFPSNT.  

W trakcie spotkania została wręczona 
statuetka Złotego Inżyniera Koledze 
Marianowi Zastawnemu z STP, przyznana już 
w 2017 r. (patrz Flash Info N° 13). Wręczenia 
dokonali: Pani Redaktor Naczelna „Przeglądu 
Technicznego” Ewa Mankiewicz-Cudny oraz 
prof. Michał Kleiber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przerwie południowej zostało dokonane 
otwarcie wystawy 100-lecia SITPF w 
Warszawskim Domu Technika w oparciu o 
wystawę zaprezentowaną w Bibliotece 
Polskiej w Paryżu w październiku 2017 r. 
Otwarcia wystawy dokonali: Pani Prezes NOT 
Ewa Mankiewicz-Cudny i Wiceprezes SITPF 
Kol. Janusz Ptak, który oprowadził przybyłych 
gości po wystawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  27. kwietnia 2018 r. – w siedzibie FSNT 
NOT w Warszawie miało miejsce  zebranie 
przygotowawcze XXVI Kongresu Techników 
Polskich i IV Światowego Zjazdu Inżynierów 
Polskich, które odbędą się równolegle w 
dniach 12-15 czerwca 2019 r. na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

W zebraniu, któremu przewodniczyła p. 
E.Mankiewicz-Cudny udział wzięli: 
prof. J.Schmidt – Rektor Pol. Warszawskiej, 
prof. J.Lis – Prorektor AGH ds. Wspolpracy, 
prof. A.Nowak – Prezes Rady Polskich 
Inżynierów AP, p. S.Lalka i p. M.Wronowska z 
NOT oraz Prezes Oddz. Krakowskiego NOT, 
J.Baranowski – Wiceprezes Stow. Abs. PW, 
Kol. J.Zastocki w imieniu „Polonia Technica”, 
Koledzy z EFPSNT: M.Zastawny z STPwWB, 
J.Buczak z VPI z Austrii, H.Falkowski i 
S.Sankowski z STIP z Litwy i J.Ptak – EFPSNT i 
SITPF a także reprezentant Stow. Inz. Pol. w 
Kanadzie oraz J.Kusak ze Stow. Inż. Pol. w 
Niemczech (dop. red. nie należy mylić ze 
ZFPITN członkiem EFPSNT). 

Program ramowy uprzednio juz rozesłany nie 
wzbudził specjalnych zastrzeżeń. 

Sprecyzowano, że pierwszy dzień będzie 
poświęcony sprawom zwiazanym z 
odzyskaniem niepodleglości i wkładem 
polskich inżynierow w to dzieło. Natomiast 
następne dni będą poświęcone sprawom 
technicznym. Zaproponowana tematyka 
związana z dziedzinami takimi jak : przemysł i 
robotyzacja (4.0), środowisko, medycyna, 
komunikacja, IT czy tez edukacja, pokrywają 
całość podstawowych zagadnień. Zgadnienia 
są zdefiniowane w sposób wystarczająco 
szeroki, aby inne istotne tematy np. eco-
architektura, mobilność, itd. mogły być w 
nich ujęte a ich dobór będzie zależał w dużej 
mierze od moderatorów sesji. 

Poświęcono natomiast więcej czasu na 
rozważenie dwóch kwestii : zachęcenia do 
udziału większej liczby uczestników, 
zwłaszcza z zagranicy oraz finansowania. 

Wysunięto postulat, że celem zwiekszenia 
atrakcyjności Zjazdu i rozważanych na nim 
tematów, należałoby znaleźć do w/w sesji 
osoby uważane w swoich dziedzinach za 
„guru”, które mogłyby być „magnesem” 
przyciągajacym do udziału w Zjeździe. 

Postulat ten został przyjęty jako 
„priorytetowy”. Znalezieniem tychże osób 
zostały obarczone wszystkie biorące udział w 
Zjeździe organizacje i stowarzyszenia, w tym 
także EFPSNT i jej stowarzyszenia 
członkowskie. Na dzień wydania niniejszego 
„Flash Info”, Sekretariat Generalny EFPSNT 
otrzymał już dwie propozycje od prof. 
Romualda Brazis’a z SNP na Litwie. 

Jakkolwiek, został przyjęty termin składania 
propozycji do 31 maja br., niemniej z uwagi 
na istotę tego zagadnienia, interesujące 
propozycje nadesłane po tym terminie, 
zapewne zostaną wzięte pod uwagę. 

Debatowano również nad kwestią 
finansowania Zjazdu a zwlaszcza udziału 
inzynierów z zagranicy, zdając sobie sprawę, 
że koszt przyjazdu jest niewątpliwie 
elementem ograniczającym ich udział.  

 

Z ŻYCIA FEDERACJI 
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Tak więc poszukiwanie sponsorów poprzez 
m.in. stworzenie dla nich możliwości 
wystawowych w trakcie Zjazdu. Czy będzie to 
wystarczające aby ich zachęcić do 
sponsoringu? Z wypowiedzi niektórych 
uczestników zebrania wynikało, że są 
przedsiębiorstwa, które po to aby „zaistnieć” 
w środowiskach technicznych i 
ekonomicznych, są skłonne sponsorować 
tego typu imprezy i którym wystarcza że ich 
logo lub nazwa pojawią się na materiałach 
zjazdowych. A zatem jakaś możliwość istnieje 
i nie należy tej idei z góry odrzucać ale 
poważnie zastanowić się nad realistycznymi 
możliwościami. 

Będzie to zapewne w dużej mierze związane z 
rangą i rozgłosem jakie się uda nadać temu 
wydarzeniu.  

Jest to drugie poważne zadanie dla 
wszystkich organizacji i stowarzyszeń także 
stowarzyszeń członkowskich EFPSNT: nadanie 
rozgłosu temu wydarzeniu we własnych 
krajach i znalezienie właściwych sponsorów i 
partnerów. 

  18-21 października 2018 r. – Walne 
Zebranie EFPSNT w Heidelbergu połączone z 
konferencjami nt. Jana Czochralskiego i 
Stanisława Lema, pisarza i wspaniałego 
wizjonera, który  już w latach 60-tych w 
swoich powieściach przewidział postęp 
techniczny, który w chwili obecnej stał się 
rzeczywistością, a także na inne tematy 
techniczne (pojazdy automonomiczne, 
bezpieczne drogi, współczesna wizja, itd.). 
Planuje się także zwiedzanie zakładów 
samochodowych w Manheim oraz .... 
degustację win. 

W trakcie WZ dojdzie do przekazania 
przewodnictwa Federacji przez ZFPITN 
Koleżankom i Kolegom ze stowarzyszeń 
litewskich SNPL i STIPL. 

Ta wstępna propozycja programu WZ i 
towarzyszących mu konferencji została 
rozesłana emailowo przez Prezesa EFPSNT 
Kol. Andrzeja Kajzera już 7.03.18 z prośbą do 
wszystkich prezesów o aktywną kontrybucję z 
przygotowaniu konferencji. 

W związku z powyższym, zwracam się 
również do Kolegów Prezesów o zapoznanie 
się w z projektem przesłanym przez Kol. 
A.Kajzera i o uważne rozpatrzenie udziału 
stowarzyszeń członkowskich w 
konferencjach. 

 
 
 
 

 
  8.02.2018 – 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.). Odczyt był 
poświęcony Kazimierzowi Prószyńskiemu, 
konstruktorowi projektorów i kamer 
filmowych. 

Z uwagi na 
niecodzienność 
tematu i praktyczną 
nieznajomość sylwetki 
tego wybitnego 
konstruktoran 
pozwalam sobie 
przytoczyć tutaj w 
całości tekst referatu. 

Kazimierz Prószyński 
(1873 – 1945) był 
inżynierem, 

konstruktorem kamer filmowych, zwłaszcza 
lekkich i przenośnych, w tym pierwszej 
ręcznej kamery filmowej Aeroskopu, pod 
koniec XIX wieku przez krótki czas zajmował 

się również telewizją. Był także operatorem 
filmowym, reżyserem i przedsiębiorcą. Ten 
prekursor światowej kinematografii był 
nazywany „Kolumbem kinematografii”, a za 
granicą także „Polskim Edisonem”. 

Urodził się 4 kwietnia 1875 r. w Warszawie 
jako syn Konrada „Kazimierza Promyka” 
(redaktora naczelnego i wydawcy „Gazety 
Świątecznej”), założyciela Księgarni Krajowej 
zajmującej się rozpowszechnianiem literatury 
popularnej i popularnonaukowej i autora 
elementarzy (obrazkowych), w tym 
nowoczesnego elementarza z r. 1875 
uznanego na wystawie w Londynie za 
najlepszy elementarz świata. 

Kazimierz odziedziczył zainteresowania po 
dziadku Antonim Prószyńskim, zawodowym 
fotografie z Mińska Litewskiego. Był 
wychowany w patriotycznej atmosferze, 
przejawiał wrażliwość na sprawy społeczne, i 
charakteryzował się postawą 
społecznikowską. 

Od najmłodszych lat interesował się naukami 
ścisłymi i techniką. Sam tworzył sobie 
przedmioty do zabawy i zdobywał dzięki 
temu pierwsze doświadczenia konstrukcyjne. 
Miał uzdolnienia do matematyki, fizyki i 
chemii. 

Studia odbył na Wydziale Technicznym 
uniwersytetu w Liège w Belgii – École 
Superiéure Politechnique – w latach 1894–
1897 (z przerwami) i 1906–1908 zdobywając  
dyplom inżyniera mechanika. 

W 1894 roku w Warszawie powstała jego 
pierwsza konstrukcja – pleograf. Pleograf był 
jednocześnie aparatem zdjęciowym i 
projekcyjnym. Do przesuwu taśmy Prószyński 
zastosował chwytak własnego pomysłu, który 
był używany również i w następnych 
konstrukcjach.  

Od 1895 r. Prószyński kręcił krótkie filmy, o 
nieznanej dzisiaj treści i w ten sposób 
zapoczątkował polską kinematografię. 
Prawdopodobnie były to krótkie wiadomości i 
scenki rodzajowe..  

Pleograf został skonstruowany rok przed 
powstaniem aparatu Lumiéra. Przejawiał on 
niedoskonałości typowe dla urządzeń 
projekcyjnych z tamtych czasów: kłopoty z 
synchronizacją przesuwu taśmy, drgania filmu 
oraz przerwy światła. Konstrukcja była dość 
skomplikowa i przez to droga, nie weszła więc 
do produkcji. Nowa ulepszona wersja 
Pleografu powstała w 1898 roku.  

W 1895 roku opracował on też Ekspedytor 
Uniwersalny. Było to urządzenie ułatwiające 
ojcu prowadzenie wydawnictwa i służące do 
składania gazet, nakładania opasek, 
adresowania i przygotowywania do wysyłki 
do prenumeratorów. Urządzenie było 
produkowane przez warszawską firmę 
„Rudzki i S-ka”, a po opatentowaniu w 
Berlinie w 1897 r. i udoskonaleniu znalazło 
zastosowanie w wielu wydawnictwach 
europejskich.  

W 1899 r. powstała w Warszawie 
udoskonalona konstrukcja Pleografu – 
Biopleograf.  Nastąpiło w nim rozdzielenie 
funkcji filmowania i wyświetlania – był to 
tylko aparat projekcyjny, w którym zostało 
częściowo usunięte męczące wzrok migotanie 
i drgania obrazu (całkowita eliminacja 
nastąpiła dopiero po wynalezieniu 
Obturatora). Płynny obraz uzyskiwało się 
dzięki projekcji dwóch taśm puszczanych z 
opóźnieniem (mechanizm zdublowany – 
opóźniona projekcja wypełniała przerwy w 
projekcji głównej). Był to stacjonarny 
komercyjny projektor filmowy dla kin.  

W 1901 r. Prószyński założył w Warszawie 
Towarzystwo Udziałowe Pleograf. Była to 
pierwsza rodzima wytwórnia filmowa. 
Towarzystwo zajmowało się promocją 

aparatów i filmów Prószyńskiego. Prószyński 
kręcił krótkie filmy dokumentujące życie 
stolicy, a także krótkie filmy fabularne. W 
1903 r. zastosował on trik sceniczno-filmowy 
na przedstawieniu Walkirii Ryszarda Wagnera 
w Teatrze Wielkim w Warszawie. Był to chyba 
pierwszy w dziejach opery eksperyment tego 
typu. Jako nadlatujące w obłokach na koniach 
Walkirie sfilmowany został przebrany oddział 
Czerkiesów stacjonujący obok Zamku 
Królewskiego. 

Prószyński prowadził też prace nad telewizją. 
Opracowany i opisany w czasopiśmie 
„Wszechświat” z 1898 r. Telefot 
zaprezentował w tym samym roku w 
Warszawie. Telefot nie znalazł, podobnie jak 
inne współczesne mu konstrukcje, 
praktycznego zastosowania. Było na to 
jeszcze za wcześnie.  

Od końca 1908 r., po zakończeniu studiów, 
pracował w Paryżu do 1910 roku, a następnie 
przeniósł się do Londynu. Opracował 
wówczas Obturator, przesłonę (migawkę 
trójlistkową) przerywającą światło  w czasie 
zmiany klatki filmu, co rozwiązywało problem 
migotania światła i nieprzyjemnych i 
męczących dla widza drgań obrazu, przez co 
pokazy filmowe musiały być ograniczane do 
15 minut lub dzielone na odcinki. Obturator 
zyskał w 1909 r. pozytywną ocenę francuskiej 
Akademii Nauk. Koncern Léon Gaumont 
rozpoczął produkcję aparatów projekcyjnych 
systemu Prószyńskiego, które weszły do 
powszechnego użytku w kinach.  

W 1909 roku zaprezentował konstrukcję 
Aeroskopu (nazywanego również, zwłaszcza 
w Polsce, Autopleografem), pierwszej w 
dziejach ręcznej kamery filmowej do zdjęć 
reporterskich. Opatentowana w 1909 r. we 
Francji a następnie w Anglii znalazła szerokie 
zastosowanie na frontach I wojny światowej i 
przez około 20 następnych lat. Jej mechanizm 
był napędzany najpierw pneumatycznie, a w 
następnych modelach elektrycznie. Do 
stabilizacji obrazu służył żyroskop.   

W ostatnich latach przed I wojną światową i 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
pracował nad amatorskim aparatem „Oko” o 
prostej (i ciągle ulepszanej) konstrukcji, tanim 
i łatwym w obsłudze. Aparat wyposażony w 
wymienne obiektywy i dodatkową lampę 
projekcyjną o dużej wydajności świetlnej 
służył do nakręcania i wyświetlania filmów 
amatorskich.  

Spośród innych wynalazków warto wymienić 
Kinofon – urządzenie do synchronizacji 
projekcji filmu z podkładem dźwiękowym, 
Stereos – aparat do wyświetlania reklam na 
ulicach i na ścianach budynków i Autolektor – 
aparat do odczytu głosem nagranych 
tekstów, czyli coś w rodzaji współczesnej 
książki dźwiękowej.  

Po powstaniu warszaw-
skim Prószyński został 
wywieziony do obozu 
Mauthausen, gdzie zmarł 
w marcu 1945 roku.  
 

 
 
 
 
 
 

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

- 22 lutego 2018 - Podstawy 
bezpieczeństwa w Internecie. 

Prelegent: Szymon Mazurczak. 

Szymon Mazurczak poprowadził prelekcję o 
bezpiecznym używaniu Internetu oraz 
komputerów/smartfonów z nim połączonych.  

KONFERENCJE 

Kol. Krzysztof Dąbrowski 
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Jakie czyhają zagrożenia i jak się przed nimi 
zabezpieczyć? Jak realizować bezpiecznie 
płatności oraz dobrać kartę płatniczą? Czy i 
jak wysyłać skany dokumentów oraz jak je 
zabezpieczyć? Jak dbać o bezpieczeństwo 
swoich danych oraz dostępu do kont online? 
Jak stworzyć łatwe do zapamiętania a trudne 
do rozpracowania hasło? Prezentacje 
przykładów wycieków danych oraz ich 
przyczyn. 

- 22 marca 2018 – Thames Tideway Tunnel - 
Londyński Super-kolektor. 

Prelegenci: Paweł Czajkowski i Szymon Czyż.  

 
Jedna z największych inwestycji 
infrastrukturalnych w historii Londynu.  
Celem inwestycji jest przygotowanie miasta z 
punktu widzenia gospodarki wodnej i 
ściekowej  na coraz większą liczbę 
mieszkańców, która jest przewidywana w 
najbliższych dekadach.  
Celem prezentacji było przybliżenie skali 
projektu i jego etapów. Jakie rozwiązania 
techniczne zostały zastosowane i jak wygląda 
współpraca między firmami i ludźmi 
zaangażowanymi w projekt. 

- 19 kwietnia 2018 – Application of 
Simcenter STAR-CCM+ for the building 
services industry. 

Prelegent: Thijs Scheeve – Master of Science 
in Aerodynamics who is working in Siemens 
PLM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 24 maja 2018 – „Budynek POSK wkracza w 
nową erę” –  
Prelegent: Maciej Iwaszko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Iwaszko, który przedstawił projekt 
BIM dla Budynku POSK. 

M. Iwaszko jest inżynierem sanitarnym i od 
prawie 10 lat prowadzi swoją firmę 
specjalizującą się w projektach BIM. Ma na 
swoim koncie realizacje w Wielkiej Brytanii, 
Irlandii, Polsce, Francji, Szwajcarii, Rosji, na 
Seszelach oraz w USA 

  19/05/2018 - Letnie kursy Akademii 
Technicznej STP : AutoCAD i Revit Structure 
– na poziomie podstawowym. Pełna oferta 
kursów na www.akademiatechniczna.co.uk 

  30/06/2018 - STP we współpracy z  Polish 
Safety Services zaprasza na 1-dniowy kurs 
pierwszej pomocy EMERGENCY First Aid 
TRAINING AT WORK dla wszystkich tych, 
którzy chcą lub muszą wiedzieć, jak uratować 
życie w nagłych wypadkach. 
Kurs obejmuje materiały szkoleniowe, porady 
ekspertów oraz ćwiczenia praktyczne.  
Uczestniczący w trakcie szkolenia nabędzie 
wiedzę i umiejętności potrzebne do 
udzielania pierwszej pomocy. Każdy 
uczestniczący otrzyma uznawany w całym 
kraju Certyfikat Pierwszej Pomocy, który jest 
ważny przez 3 lata.  

Zapisy: akademia.techniczna@stpuk.org 

  27 stycznia 2018 r. – 
STIP na Litwie pod 
patronatem św. Rafała 
Kalinowskiego  zorganizo-

wało międzynarodową konferencję pt. 
„Powstanie Styczniowe 1863 r. 110 rocznica 
śmierci św. Rafała Kalinowskiego”. 

Na pierwszy rzut oka temat tegorocznej 
konferencji  STIPL trochę zaskoczył: co 
historia ma spólnego z myślą techniczną. Ano 
ma! Pierwiastek humanistyczny jest obecny w 
kształceniu przedstawicieli stricte 
technicznych zawodów na prestiżowych 
uczelniach świata, bowiem bez zrozumienia 
istoty duszy człowieka, mechanizmów 
rządzących światem wewnętrznym, trudno 
jest dopiąć prawdziwych szczytów w 
realizowaniu mysli technicznej mającej służyć 
ludzkości. 

Konferencję rozpoczął  prezes STIP Robert 
Niewiadomski, przedstawiając postać patrona 
stowarzyszenia.  "Św. Rafał Kalinowski to 
wybitna postać, która łączy Polskę i Litwę, 
łączy również bardziej lub mniej Rosję" 
powiedział prezes, podkreślając że patron 
STIPL jest barwną postacią, nie tylko świętym, 
ale także powstańcem. 

Paweł Giedrojć, historyk z Wilna, wygłosił 
prelekcję na temat przyczyn wybuchu 
powstania, opowiedział o jego 
konsekwencjach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. dr Andrzej Pukszto, kierownik katedry 
politologii na uniwersytecie Witolda  
Wielkiego w Kownie, skupił się z kolei na 
postaciach przywódców - Konstantego 
Kalinowskiego i Zygmuta Sierakowskiego, 
których szczątki odkryto w ubiegłym roku 
podczas prac wykopaliskowych na Górze 
Giedymina. 

Długo opowiadał o 
przebiegu powstania i 
walkach stoczonych w 
okolicach Łomży prezes 
Zarządu Rady Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-
Tecznicznych w Łomży. 

Postać patrona STIPL w 
interesujący sposób 
przybliżył Wiktor 

Piwkowski, sekretarz generalny Polskiego 
Związku Techników i Inżynierów 
Budownictwa w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy zadbali o to, by każdy uczestnik 
otrzymał prezent w postaci upominków: płyty 
CD z oratorium pośwęconym św. Rafałowi 
Kalinowskiemu, ksiązki o nim, notesów i 
długopisów. 

Edmund Sawicki, Kawaler Orderu Uśmiechu, 
właściciel zakładu tapicerskiego z polskiego 
miasta Góra w województwie dolnośląskim, 
sprezentował obecnym kalendarze biurowe 
oraz zadeklarował, że dla jednego  kościoła na 
Wileńszczyżnie  gotów jest nieodpłatnie 
wykonać  tapicerkę na pokrycie ławek. 

Stanisław Olszewski 
  Rzecznik prasowy STIPL 

 
  25 maja 2018 – konferencja 
zorganizowana przez SITPF we 
Francji we współpracy z 
Biblioteką Polską w Paryżu pt.   
« La chute de l’empire humain » 
MEMOIRES D’UN ROBOT  

Odczyt w języku 
francuskim 
wygłosi  
François Roche, 
dziennikarz, były 
dyrektor 
« Tribune » i 
« L’Expansion ». 

Konferencja nt. 
nieznanej 
historii sztucznej 
inteligencji z 
punktu widzenia 
robota ; to 
maszyna, która 
opowiada swoją 

przygodę i wyjawia zagadki współżycia z 
człowiekiem, aż do finałowej konfrontacji. 
Bardzo ciekawy sposób na zastanowienie się 
nad zagadnieniami: Maszyny inteligentniejsze 
niż człowiek? Jakie miejsce dla człowieka w 
świecie robotów? 
                             
  26 października 2018 r. - Konferencja w 
języku polskim i francuskim w sali PAN w 
Paryżu. Temat: 
„UDZIAŁ SITPF W ROZBUDOWIE I 
UTRWALANIU ODZYSKANEJ PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI W LATACH  1918 – 1939” 
 
  30 listopada 2018 r. - Konferencja w sali 
Biblioteki Polskiej w Paryżu, w języku 
francuskim p. Luc Ferry. Temat: 
„L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE VA 
BOULEVERSER NOS VIES” 

 

 

 

Paweł Giedrojć 

Bogdan Laskowki 

Od lewej : Robert Niewiadomski i Wiktor Piwkowski 

http://www.akademiatechniczna.co.uk/
mailto:akademia.techniczna@stpuk.org
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  19-21 kwietnia 2018 
r. – w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie, odbyła 
się międzynarodowa 
konfe-rencja naukowa 

zorganizowana przez SNPL.  Obrady 
skoncentrowane były wokół tematu: „Setna 
rocznica rozpadu imperiów. Państwa 
narodowe a kwestia mniejszości 
narodowych w Europie (aspekty historyczne, 
społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)”. 
W konferencji wzięli udział przede wszystkim 
naukowcy z litewskich i polskich ośrodków 
naukowych oraz kilka osób z Czech, Niemiec i 
Włoch. Uczestnicy konferencji w swoich 
wystąpieniach sięgali nie tylko po tematy 
historyczne, ale także poruszali aktualne 
zagadnienia związane z życiem w 
wielokulturowym społeczeństwie. Obrady 
spotkały się z zainteresowaniem nie tylko 
przedstawicieli świata nauki, ale także 
polityków i działaczy społecznych. 

Konferencję rozpoczął prezes SNPL, prof. 
Henryk Malewski. „Ta konferencja pozwoli 
lepiej zrozumieć naszą przeszłość, pewne 
zaszłości, mity i stereotypy, współczesne 
problemy i zagrożenia, a także spojrzeć w 
przyszłość, do czego dążymy, jaki świat 
chcemy przekazać naszym dzieciom i 
wnukom” – mówił Malewski, podkreślając 
również znacznie tematu konferencji dla 
zrozumienia obecnej sytuacji. „Refleksje 
historyczne są niezbędne, żebyśmy mogli 
opierając się na analizie tamtych procesów, 
zrozumieć obecną sytuację, która nie jest zbyt 
optymistyczna – wzrastające napięcie na 
umownej linii Wschód-Zachód, wojna w Syrii, 
niestabilna sytuacja na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie, zagrożenia terrorystyczne, Brexit, 
kryzys świadomości europejskiej” – 
podkreślał naukowiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencje, które co roku organizuje SNPL, 
koncentrują się zwykle wokół spraw 
mniejszości narodowych. W ramach pakietów 
konferencyjnych, uczestnicy debaty otrzymali 
również ostatni numer Rocznika SNPL, w 
którym zamieszczone zostały materiały z 
ubiegłorocznej konferencji poświęconej 
oświacie mniejszości. Prezes zachęcił do 
lektury referatów z ubiegłorocznej konferencji 
poświęconych temu tematowi. „Wiemy, że 
problematyka mniejszości narodowych nie 
należy do łatwych. Ważnym jest, żeby o 
trudnych sprawach rozmawiać, a w dyskusji 
nie tylko mówić, ale i słuchać, i co 
najważniejsze – usłyszeć i zrozumieć nie tylko 

argumenty, ale nawet intencje tej drugiej 
strony“ – powiedział prof. Henryk Malewski. 

List do uczestników konferencji skierował 
prezydent Polski Andrzej Duda. Pismo 
odczytał obecny na konferencji doradca 
prezydenta RP, Bogusław Winid. W swoim 
liście prezydent Polski przypominał o swojej 
ostatniej wizycie w Wilnie i podkreślał 
znaczenie tegorocznych obchodów w 
relacjach polsko-litewskich. „Polacy i Litwini 
nigdy nie ustali w dążeniach do odzyskania 
niepodległości, ale dopiero rok 1918, 
kończący I wojnę światową, przyniósł po 
temu historyczną sposobność, którą tak 
wspaniale potrafiliśmy wykorzystać. 
Obchodzimy w tym roku stulecie odrodzenia 
naszych suwerennych państwowości. Ten 
jubileusz – podobnie jak wydarzenia sprzed 
wieku - ma historyczną rangę. Cieszę się, że 
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, 
prężna organizacja naukowa o wieloletniej 
tradycji i bogatym dorobku, zaprasza z tej 
okazji do Wilna badaczy z krajów naszego 
regionu, aby razem debatować nad różnymi 
aspektami dawnych i współczesnych 
procesów dziejowych. Serdecznie 
pozdrawiam wszystkich uczestników i 
organizatorów Konferencji” – pisał Andrzej 
Duda. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podkreślił 
również znaczenie dialogu naukowego dla 
budowania obecnych relacji 
międzypaństwowych. „Jestem pełen uznania 
dla wszystkich na Litwie, w Polsce i w całym 
naszym regionie, którzy promują aktywność 
mniejszości narodowych jako ważną dziedzinę 
dialogu oraz budowania międzyludzkich i 
międzypaństwowych mostów. Konferencja, 
na której się państwo spotykają, istotnie się 
do tego przyczynia, a refleksja nad 
złożonością historii pozwała wyciągnąć 
wnioski służące teraźniejszości i przyszłości“ – 
napisał w liście Andrzej Duda, podkreślając 
również znaczenie polsko-litewskiej 
współpracy, partnerstwa w ramach Unii 
Europejskiej i sojuszu NATO, które „tworzą 
pozytywny kształt naszych relacji, a nowe 
inicjatywy, jak współdziałanie w ramach 
Trójmorza, pogłębiają nasze więzi“. 

Podczas otwarcia konferencji byli obecni 
posłowie na Sejm RL (Rita Tamašunienė, 
Jarosław Narkiewicz, Wanda Krawczonok, 
Michał Mackiewicz, Czesław Olszewski) oraz 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani 
Bożena Kamińska. „Setną rocznicę 
niepodległości, państwowości i wolności w 
tym roku obchodzi wiele państw w Europie. I 
dzisiaj, jak przed stu laty, trwają dyskusje 
polityczne o wizji, perspektywie i rozwoju 
tych państw” – mówiła starosta klubu 
parlamentarnego Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin 
Sejmu RL Pani Rita Tamašunienė, podkreślając 
znacznie poszanowania praw mniejszości, 
zwłaszcza w krajach postkomunistycznych. 

Podczas otwarcia konferencji obecna była 
również dyrektor Departamentu Mniejszości 
Narodowych przy Rządzie Republiki 
Litewskiej, dr Vida Montvydaitė. 
Podziękowała Stowarzyszeniu Naukowców 
Polaków Litwy za zorganizowanie wydarzenia, 
które kieruje uwagę ku wspólnej przeszłości 
Litwy i Polski. „Łączy nas wspólna historia już 
przez niejedno stulecie. Łączą nas również 
wybitni przedstawiciele kultury, nauki, 
polityki (…) Tematyka dzisiejszej konferencji 
potwierdza, że wspólnych tematów jest wiele 
i są one bardzo ważne. Co do niektórych 
osiągnęliśmy szybko zgodę, do innych spraw 
powracamy stale na nowo” – mówiła 
Montvydaitė. 

Ambasadę RP w Wilnie reprezentował 
podczas otwarcia konferencji zastępca 
ambasadora RP w Wilnie Grzegorz Poznański. 
W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie 
dialogu historycznego w relacjach polsko-
litewskich. „Dialog historyczny to bardzo 

ważna kwestia w stosunkach polsko-
litewskich. Cieszymy się, że środowisko 
naukowe ten dialog tak mocno rozwija. On 
jest bardzo pomocny w budowaniu 
stosunków pomiędzy naszymi krajami. Tak 
samo jak temat tej konferencji, wynikający z 
tematu historycznego mniejszości 
narodowych, to również niezwykle ważna 
kwestia w dialogu naszych państw” – mówił 
polski dyplomata. 

W obradach konferencyjnych wzięło udział 
ponad 100 uczestników. Podczas trzydniowej 
konferencji wygłoszono 61 referat, nad 
którymi odbywała się żywa dyskusja. W 
pierwszym dniu konferencji na sesji plenarnej 
zostało wygłoszonych 8 referatów. W drugim 
dniu obrady odbywały się w dwóch 
równoległych sekcjach tematycznych, w 
czasie których wygłoszono 53 referaty. W 
ostatnim dniu konferencji moderatorzy sekcji 
tematycznych podsumowali obrady. 
Kończącym konferencję punktem była 
dyskusja panelowa „Przyszłość mniejszości 
narodowych i „nowych“ grup etnicznych w 
państwach europejskich: integracja czy 
asymilacja, wykluczenie czy samoizolacja?”, 
w której udział wzięli: prof. dr hab. Julian 
Zdzisław Winnicki, prof. dr hab. Zbigniew 
Kurcz (Polska), dr hab. Jarosław Wołkonowski, 
prof. UwB, dr Rimantas Miknys oraz prof. dr 
Henryk Malewski (Litwa). 

Program konferencji i podsumowanie obrad 
są zamieszczone na stronie internetowej SNPL 
(http://www.snpl.lt/) oraz na wileńskich 
portalach społecznościowych 
(http://kurierwilenski.lt/2018/04/20/v-
miedzynarodowa-interdyscyplinarna-
konferencja-naukowa-stowarzyszenia-
naukowcow-polakow-litwy/ 

http://zw.lt/wilno-
wilenszczyzna/konferencja-snpl-dialog-
historyczny-to-bardzo-wazna-kwestia-w-
stosunkach-polsko-litewskich/) 

Tak, jak w poprzednich latach, referaty 
wygłoszone podczas konferencji, zostaną 
opublikowane w Roczniku SNPL. 

Podsumowując obrady konferencji w 2018 
roku prof. Henryk Malewski podkreślił jej 
znaczenie nie tylko dla współpracy polsko-
litewskiej, ale i lepszego zrozumienia 
procesów zachodzących w szybko 
zmieniającej się rzeczywistości, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki 
mniejszości narodowych. Konferencje SNPL, 
poświęcone problematyce mniejszości 
narodowych, które są przeprowadzane 
każdego roku, stały się zauważalnym 
wydarzeniem naukowym w naszej części 
Europy. Prezes SNPL zaprosił uczestników i 
gości konferencji na spotkanie w roku 
następnym, gdy będziemy obchodzili 
jubileusz 450-lecia Unii Lubelskiej i z okazji 
tego Jubileuszu Stowarzyszenie zaplanowało 
interdyscyplinarną międzynarodową 
konferencję naukową pt. „Od Unii Lubelskiej 
do Unii Europejskiej i…”. 

Tekst : Ilona Lewandowska 
Korespondetka „Kuriera Wileńskiego” 

Zdjęcia : W.Stankiewicz i M.Paluszkiewicz 
 
 

  28 czerwca - 1 lipca 
2018 r.  
XXII Międzynarodowa 
Konferencja „Nauka a 
jakość życia” i 
Sympozjum “Wileńsz-
czyzna wczoraj, dziś, 
jutro” organizowane w 

Wilnie na które zapraszają serdecznie :  

prof. dr hab. Romuald Brazis, Rektor 
Universitas Studiorum Polona Vilnensis  

oraz prof. dr hab. Henryk Malewski, Prezes 
Stowarzyszenia Naukowcow Polaków Litwy. 

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski 
otwiera konferencję 

Od lewej: Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski, 
doradca Prezydenta RP Bogusław Winid i zastępca 

Ambasadora RP w Wilnie Grzegorz Poznański 

http://kurierwilenski.lt/2018/04/20/v-miedzynarodowa-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-stowarzyszenia-naukowcow-polakow-litwy/
http://kurierwilenski.lt/2018/04/20/v-miedzynarodowa-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-stowarzyszenia-naukowcow-polakow-litwy/
http://kurierwilenski.lt/2018/04/20/v-miedzynarodowa-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-stowarzyszenia-naukowcow-polakow-litwy/
http://kurierwilenski.lt/2018/04/20/v-miedzynarodowa-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-stowarzyszenia-naukowcow-polakow-litwy/
http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/konferencja-snpl-dialog-historyczny-to-bardzo-wazna-kwestia-w-stosunkach-polsko-litewskich/
http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/konferencja-snpl-dialog-historyczny-to-bardzo-wazna-kwestia-w-stosunkach-polsko-litewskich/
http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/konferencja-snpl-dialog-historyczny-to-bardzo-wazna-kwestia-w-stosunkach-polsko-litewskich/
http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/konferencja-snpl-dialog-historyczny-to-bardzo-wazna-kwestia-w-stosunkach-polsko-litewskich/
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Jeszcze nie jest zapóźno aby się zapisać! 

Wszelkie informacje :  
email 22icsq@uspv.lt  Tel. +370 6 8561608 
 
 
 

  

  15/04/2018 – Walne 
Zebranie STP  
W niedzielę 15 kwietnia odbyło 
się coroczne Walne Zebranie 

Stowarzyszenia Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii, 

podczas którego tradycyjnie podsumowano 
minioną kadencję oraz dokonano wyboru 
nowych władz Stowarzyszenia. Zgodnie ze 
statutem, po upływie trzech kadencji 
kol. Marian Zastawny nie mógł ponownie 
kandydować na tą funkcję. Walne Zebranie 
jednogłośnie przyjęło kandydaturę 
Kol. Piotra Świebody na stanowisko 
nowego prezesa STP.  

Piotr Świeboda – magister 
inżynier budownictwa. 
Ukończył Politechnikę 
Świętokrzyską w Kielcach. 
Pracuje w budownictwie od 
ponad 15 lat w tym od 12 
lat w Wielkiej Brytanii. 
Doświadczenie zawodowe 

zdobywał zarówno na projektach związanych z 
budową budynków jak i również na projektach 
infrastrukturalnych. Większe projekty 
zrealizowane to między innymi budowa 
biurowców i centrów handlowych w Warszawie, 
budowa stacji metra przy Kings Cross, budowa 
mostu kolejowego Blackfriars w Londynie. 
Obecnie pracuje przy budowie nowej linii 
kolejowej w Londynie Crossrail. Crossrail jest 
obecnie największą inwestycją infrastrukturalną 
realizowaną w Europie. Posiada polskie 
uprawnienia budowlane oraz jest członkiem w 
Institution of Civil Engineering  w Londynie 
(status Chartered Engineer, CEngMICE). 
Zaangażowany we współpracę z Europejską 
Federacją Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych. 

Pełny skład władz STP jest dostępny 
stronie: http://www.stpuk.org/wladze 

 

  27 kwietnia 2018 r. –   
w Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie odbyło się 
coroczne walne zebranie 
sprawozdawcze SNPL. 

Dzięki współczesnym technologiom 
członkowie SNPL nie tylko otrzymali 
wcześniej porządek dzienny zebrania oraz 
sprawozdania Zarządu, skarbnika i Komisji 
Rewizyjnej, ale mogli też przedterminowo 
przegłosować.  

Prezes prof. dr Henryk Malewski przedstawił 
sprawozdanie na temat aktywności 
Stowarzyszenia za okres od kwietnia 2017 do 
kwietnia 2018 r. oraz planowanych 
kierunkach jego działalności. Sprawozdanie 
odpowiadało strukturze planu działalności 
Stowarzyszenia i składała się z następujących 
części: działalność organizacyjno-statutowa, 
naukowa, kulturalno-oświatowa, edukacyjna i 
promująca naukę, współpraca krajowa i 
międzynarodowa, a także sztandarowe 
inicjatywy na następny rok kadencji. 
Informacje o stanie majątkowym i 
finansowym zostały przedstawione w 
sprawozdaniach skarbnika SNPL (doc. dr 
Katarzyna Miksza) i Komisji Rewizyjnej (prof. 
dr Ryszard Burda). Sprawozdania oraz 
protokół walnego zebrania znajdują się na 
stronie internetowej SNPL. 

Głównym wydarzeniem naukowym była V 
Międzynarodowa Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowa Setna rocznica 

rozpadu imperiów. Państwa narodowe a 
kwestia mniejszości narodowych w Europie, 
która odbyła się w dn. 19-21 kwietnia 2018 r. 
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 
Działalność wydawnicza zaowocowała 
ukazaniem się tomu 17. „Rocznika SNPL” 
(zob.: http://www.snpl.lt/rocznikT17.php). 

Podczas zebrania zostali przedstawieni nowi 
członkowie, przyjęci do Stowarzyszenia w br. 
Ogółem do Stowarzyszenia należy obecnie 66 
członków zwyczajnych i 4 wspierających oraz 
4 członków seniorów. Ważnym wydarzeniem 
było podpisanie umowy o współpracy SNPL z 
Akademią Humanistyczną im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku. Pod auspicjami SNPL 
w Wilnie odbyło się III Międzynarodowe 
spotkanie uczestników projektu Wiedza bez 
barier – innowacyjne metody nauczania 
osób dorosłych, realizowanego przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej w ramach 
programu ERASMUS+. Prezes H. Malewski 
opowiedział też o niektórych innych 
inicjatywach i przedsięwzięciach. Wstępnie 
przedyskutowano kwestie dotyczące 
zbliżającego się jubileuszu 30-lecia SNPL. 
Postanowiono m.in. przygotować do druku 
publikację poświęconą historii SNPL. 

Sprawozdanie finansowe przedstawiła 
skarbnik SNPL doc. dr Katarzyna Miksza, która 
zaznaczyła, że Zarząd działał zgodnie ze 
Statutem SNPL oraz ustawodawstwem 
litewskim, a wydatki nie przekraczały 
przychodów. Przedstawiono opinię Komisji 
Rewizyjnej, która nie stwierdziła żadnych 
uchybień. W czasie dyskusji członkowie 
Stowarzyszenia pozytywnie ocenili 
działalność Zarządu, skarbnika i Komisji 
Rewizyjnej, a prof. dr hab. Romuald Brazis 
oraz dr Stanisław Majewski wysoko ocenili 
działalność organów SNPL i zaproponowali 
udzielić im absolutorium. Komisja skrutacyjna 
SNPL po przeliczeniu wszystkich głosów 
oddanych zarówno bezpośrednio, jak i 
korespondencyjnie, stwierdziła, że 
absolutorium Zarządowi i Skarbnikowi 
udzielono jednogłośnie.  

Plany dotyczące działalności Stowarzyszenia 
na następny rok zebrani omawiali przy 
filiżance kawy i skromnym poczęstunku. 

Informację przygotowali :  
doc. dr Krystyna Moroz-Łapin 

i prof. dr Wojciech Stankiewicz 
 

  9/03/2018 – pod patronatem 
STP w WB odbyło się w Londynie 
British-Polish Construction 
Forum 2018, coroczne 
spotkanie Polaków, działających 
na co dzień w brytyjskim 
sektorze budowlanym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W jednym miejscu zgromadzili się polscy 
architekci, projektanci, inżynierowie, 
konsultanci, podwykonawcy i deweloperzy. 
Uczestnicy wymienili się doświadczeniami i 
spostrzeżeniami na temat rozwoju 
brytyjskiego sektora budowlanego. 
Prowadzone rozmowy m.in. o najnowszych 
technologiach, brytyjskich regulacjach 
prawnych i ogólnej sytuacji 
makroekonomicznej w Wielkiej Brytanii. 
Networking z kolei, z pewnością przyczynią 
się pozyskania nowych biznesowych 
kontaktów i tym samym do odnalezienia 
nowych perspektyw rozwoju dla firmy. 

  dr inż. Ewelina Wachnicka, Wiceprezes i 
jednocześnie Skarbnik STP w WB, jest jedną z 
18-tu laureatek plebiscytu #Polka100 – 
wyjątkowe kobiety, które inspirują 
społeczność polską w Wielkiej Brytanii. 
Z okazji 100. rocznicy przyznania kobietom 
prawa do głosowania oraz sprawowania 
funkcji wyborczych po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, 
Ambasada RP w Londynie postanowiła 
przedstawić cykl historii współczesnych Polek, 
które swoją pracą i zaangażowaniem na co 
dzień przyczyniają się do kreowania 
pozytywnego wizerunku Polski na Wyspach 
Brytyjskich. Należy dodać, że w 1918 r. 
pierwsze prawa wyborcze zostały również 
nadane kobietom w Wielkiej Brytanii. 

W ramach plebiscytu #Polka100 wyłonionych 
zostało 18 zwyczajnych, lecz wyjątkowych 
kobiet,  które inspirują społeczność polską w 
UK. Laureatki plebiscytu reprezentują 
szerokie spektrum zawodów wykonywanych 
przez polskie kobiety w Wielkiej Brytanii - 
znalazły się wśród nich pilotka, działaczki 
polonijne, inżynier budująca metro, analityk 
energetyczny czy piłkarka młodzieżowa. 

Dr inż. Ewelina Wachnicka jest 
mikrobiologiem i ekspertem w dziedzinie 
bezpieczeństwa żywności.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance ! 
 
  24/03/2018 – STP w WB zorganizowało w 
POSKu w Londynie otwarte spotkanie w 
trakcie, którego przybyli mieli możliwość: 
 Zapoznania się z działalnością i 

projektami STP 
 Poznania członków władz Stowarzyszenia 

oraz mentorów STP 
 Pozyskania informacji na temat rozwoju 

kariery zawodowej 

Bardzo dobra i cenna inicjatywa promocyjna 
STP! 

  STPwWB już po raz czwarty odwiedziło 
Polską Szkołę Sobotnią. Tym razem w 
Balham. Zorganizowano cztery warsztaty: 
Maria Kmiecicka – Recykling, Piotr Dudek – 
BIM, Marcin Szponder – Fizyka, Ewelina 
Wachnicka – Mokrobiologia, Rafael Delimata 
- Innowacje, dwa wykłady : Filip Ignaszewski i 
teresa Bilinska oraz jeden pokaz naukowy z 
dziedziny chemii – Zbidniew Szydło. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNE WYDARZENIA 

mailto:22icsq@uspv.lt
http://www.stpuk.org/wladze
http://www.snpl.lt/rocznikT17.php
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  Polish Heritage Day - maj 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  W ramach imprez 
tiwarzyszących konferen-
cji „Setna rocznica 
rozpadu imperiów. 
Państwa narodowe a 

kwestia mniejszości narodowych w Europie”, 
która odbyła się w dn. 19-21 kwietnia 2018 r. 
w Wilnie, organizatorzy postanowili 
przybliżyć gościom postać Władysława 
Syrokomli (1823-1862), poety, dramato-
pisarza, publicysty, tłumacza i autora jednego 
z pierwszych przewodników po Wileńsz-
czyźnie. SNPL zorganizowało też zwiedzanie 
miejsc związanych z Marszałkiem Józefem 
Piłsudskim. Przewodnikiem był dr Józef 
Szostakowski, znawca Wileńszczyzny i 
znakomity gawędziarz. Pierwszym 
przystankiem wycieczki był dworek w 
Borejkowszczyźnie, odległej od Wilna 
zaledwie o kilkanaście wiorst. Poeta 
zamieszkał tu w kwietniu 1853 roku, po tym, 
gdy w Załuczu (obecnie na terytorium 
Białorusi) jego rodzinę spotkała tragedia - w 
ciągu tygodnia zmarło troje dzieci. Dworek i 
ziemia, na której się ten dworek znajdował, 
były dzierżawione u hrabiego Tyszkiewicza, 
posiadającego okazały dwór w pobliskiej 
Niemieży.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak pisał poeta, z dóbr materialnych do niego 
należał „jedynie błękit nieba”. Los dał mu 
przyjaciół, którzy pomogli mu w trudnych 
okresach życia, byli to: Stanisław Moniuszko, 
Mikołaj Malinowski, Eustachy Tyszkiewicz, 

Antoni Edward Odyniec. Syrokomla zmarł w 
Wilnie 15 września 1862 roku i został 
pochowany na wileńskim cmentarzu Rossa. 
W dawnym dworku w Borejkowszczyźnie 
mieści się obecnie Muzeum Władysława 
Syrokomli. W zbiorach muzeum są oryginalne 
książki z biblioteki poety, jego rzeczy osobiste 
itd. Często goszczą tu literaci Wileńszczyzny.  

Z Borejkowszczyzny droga wiodła przez 
Niemenczyn, znajdujący się nad rzeką Wilią i 
odległy od Wilna o 20 kilometrów na północ, 
w kierunku Powiewiórki. Miejscowość ta jest 
znana z tego, że w drewnianym kościółku 
sorokpolskim (fundatorami kościoła była 
rodzina Soroków) został ochrzczony przyszły 
Marszałek II Rzeczpospolitej Józef Klemens 
Piłsudski. W kościele znajduje się srebrna 
chrzcielnica oraz kopia wpisu księgi kościelnej 
sporządzonej w języku rosyjskim, 
potwierdzającego fakt chrztu w dn. 3 grudnia 
(według obowiązującego wówczas w 
imperium rosyjskim kalendarza juliańskiego) 
1867 roku.  W kościele znajduje się również 
tablica upamiętniająca to wydarzenie.      
Kościół otworzyła nam pani Apolonia 
Pietuchowa, mieszkanka Powiewiórki. Pani 
Apolonia podzieliła się z uczestnikami 
wycieczki swoimi wspomnieniami oraz 
opowiedziała o teraźniejszym życiu parafii. 
Następnym przystankiem wycieczki była 
odległa o 6 kilometrów była posiadłość 
Piłsudskich w majątku Zułów. Prowadzi do 
niej brukowana kamieniami droga przez 
sosnowy las. Gdy niepowodzenia finansowe 
oraz pożar, który strawił modrzewiowy 
dworek, zmusiły rodzinę Piłsudskich do 
opuszczenia Zułowa, Józef Piłsudski miał 7 lat. 
Obecnie zachowały się tylko fragmenty 
fundamentów byłego dworu, a w miejscu, 
gdzie stała kołyska przyszłego Marszałka 
Polski, został posadzony dąb. Dąb przetrwał 
do naszych czasów, więc uczestnicy 
konferencji stanęli do wspólnego zdjęcia przy 
nim. W czasach sowieckich teren ten należał 
do kołchozu, obecnie pieczę nad nim  
sprawuje Związek Polaków Litwy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieopodal zostały posadzone drzewka oraz 
ustawione stele dla uczczenia ważnych dla 
Polski i Polaków wydarzeń. Pogoda sprzyjała 
zwiedzaniu i po półgodzinnym pobycie 
uczestnicy udali się w powrotną podróż w 
kierunku Wilna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzupełnieniem wycieczki było zwiedzanie 
wileńskiej nekropolii na Rossie. Wszyscy 
Polacy wiedzą o tym, że tutaj w kwaterze 
wojskowej, pod ogromną płytą z czarnego 
kamienia z napisem MATKA I SERCE SYNA, 
spoczywa serce Józefa Piłsudskiego. 
Nieopodal, na Górce Literackiej, znajduje się 
miejsce wiecznego spoczynku Władysława 
Syrokomli. Na Rossie spoczęli również m.in. 
profesor Joachim Lelewel, nauczyciel Adama 
Mickiewicza, Józef Montwiłł, wielce zasłużony 
dla Wilna działacz społeczny i wielu innych. 
Niestrudzony dr Józef Szostakowski był 
gotowy opowiadać o innych spoczywających 
na tym cmentarzu osobistościach, ale zapadał 
zmrok i należało podziękować przewodnikowi 
za opowieść, a kierowcy za pomyślną podróż i 
powrócić do codzienności. 

Na podstawie artykułu dr Jana Kolendo (SNPL) 
 

  10 czerwca 2018 r. – udział 
SITPF w 175. Pielgrzymce Polonii 
paryskiej do polskiej nekropolii 
„Les Champeaux” w 
Montmorency. 
  

  14 czerwca 2018 r. - Przyjacielskie 
spotkanie węgiersko-polskie z wyświetleniem 
filmu węgierskiego w Stacji Naukowej PAN w 
Paryżu. 
 
  23 czerwca 2018 r. – 25. Przyjacielskie 
spotkanie w Normandii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  28 września 2018 r. - Warsztaty francusko 
– polskie w Stacji Naukowej PAN w Paryżu pod 
tytułem:  „ LE CHANGEMENT CLIMATIQUE – 
UN DEFI MAJEUR POUR LA POLOGNE” – 
Organisatrice en 2018 de la 24e Conférence  
COP24 
 L’Etat d’énergie renouvelable en Pologne 

en 2018 
 Bilans energetyczny związany z 

przechodzeniem na energie odnawialne 
 
 
Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 
 
W związku ze zbliżającymi się 
wakacjami, życzę Wszystkim doskonałej 
pogody, ciekawych podróży, spotkania 
interesujących ludzi a przede wszystkim 
wspaniałego wypoczynku i „nałado-
wania baterii” na cały przyszły rok pracy 
zawodowej i ... stowarzyszeniowej. 

Serdecznie pozdrawiam, 

Janusz Ptak 

Dr Józef Szostakowski nad płytą pamiątkową 
ufundowaną dla Lirnika wiejskiego (Władysława 

Syrokomli) 

Zułów - uczestnicy konferencji przy dębie 
zasadzonym w cześć Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

Zułów - Pomnik ustawiony ku czci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 

Zułów - Zasadzone przez Związek Polaków Litwy 
drzewka oraz ustawione stele dla uczczenia 

ważnych dla Polski i Polaków wydarzeń 
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Śp. płk inż. Adam Ostrowski zmarł w dniu 
9 marca 2018 roku w Londynie. 

Urodził się 15 
lutego 1919 roku 
w Borysławiu 
województwie 
lwowskim. 
Kombatant II 
Wojny Światowej, 
pilot w 317 
dywizjonie 
myśliwców.  Po 
wojnie pracował 
jako inżynier 
projektant 
w firmach Simon 

Carves, Humphrey & Glasgow i Balfour 
Beaty. 

W 1990 stanął na czele zarządu koła 
Stowarzyszenia Lotników Polskich 
w Londynie. Wielokrotnie pełnił funkcję 
prezesa Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii oraz był jednym 
z założycieli i długoletnim prezesem 
Funduszu Samopomocy STP. Był 
powiernikiem Funduszu Jana 
Dzienisiewicza.  Długoletni radny POSKu. 

Odznaczony przez Prezydenta RP na 
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskie-
go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a także Krzyżem Komandorskim z 
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
wręczonym przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. Dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznym, a także wieloma 
innymi odznaczeniami, m. in. Złotą 
Odznaką Honorową Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. 

Na podstawie nekrologu STP 
mgr inż. Janusz Ptak 

Sekretarz Generalny EFPSNT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Śp. inż. Władysław Henryk Folkierski zmarł 
w dniu 11 kwietnia 2018 roku w Londynie, 
w wieku 103 lat(!), długoletni członek 
Stowarzyszenia Techników Polskich w 
Wielkiej Brytanii (od 1941 roku!) (artykuł z 
wizyty u inż. W.Folkierskiego ukazał się w 
wydaniu N° 14 „Flash Info”). 

Inż. Folkierski 
urodził się 5 czerwca 
1914 roku w 
Krakowie. Ukończył 
gimnazjum 
klasyczne im. Jana 
Sobieskiego w 
Warszawie. Studia 
rozpoczął w roku 
1933 będąc w 
pierwszym tysiącu 
studentów wydziału 
górniczego (indeks 

nr. 855). W czasie studiów był skarbnikiem 
a następnie wiceprezesem Stowarzyszenia 
Studentów AG. 

Po wybuchu wojny przedostał się do 
Francji, a następnie w roku 1941 w ramach 
Polskich Sił Zbrojnych przybył do Anglii. 
Został zdemobilizowany w stopniu 
kapitana. Brał udział w pracach 
Wojskowego Instytutu Technicznego 
powołanego przez Rząd Polski na 
Uchodźctwie. 

Studia ukończył na Uniwersytecie w 
Birmingham (Royal School of Mines) w roku 
1944 uzyskując stopień inżyniera górnictwa 
i mineralogii – dyplom RASTu (Rada 
Akademickich Szkół Technicznych). Był 
zatrudniony w wielu firmach brytyjskich i 
zagranicznych związanych z poszukiwaniem 
złóż minerałów i przeróbki węgla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach pracy społecznej był długoletnim 
sekretarzem Sekcji Górniczo-Hutniczo-
Naftowej przy Stowarzyszeniu Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii (skupiającej 
ponad 100  członków byłych absolwentów 
polskich uczelni związanych z górnictwem i 
geofizyką, którzy pozostali na Zachodzie. 

Inż. Folkierski był także autorem wielu 
publikacji branżowych w czasopismach 
krajowych oraz zagranicznych (m.in. w 
STPowskiej ‘Technice i Nauce’). Był 
autorem rozdziału ‘Wspomnienia z 
działalności wychowawców i 
wychowanków Akademii Górniczej w 
Krakowie na Obczyźnie w latach wojny 
1939-1945’, w książce Andrzeja Boleskiego 
pt. „Trudne lata Akademii Górniczej”. W 
roku 2001 opisał działalność braci górniczej 
na świecie w pracy zbiorowej pod jego 
redakcją pt. „Wychowankowie Akademii 
Górniczej w Krakowie na Obczyźnie”, 
wydanej przez Stowarzyszenie Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii, którą autor 
przekazał swej macierzystej uczelni z okazji 
75lecia AGH. 

Zmarły pomimo sędziwego wieku uważnie 
obserwował scenę branży górniczej w 
kraju, dzieląc się swoimi uwagami na 
spotkaniach z inżynierami ze swojego 
Stowarzyszenia (STP), niekiedy narzekając 
na sytuację gospodarczą swojej ukochanej 
branży w ostatnich latach, a ucieszył się, że 
ostatnio górnictwo odzyskuje swoją ważną 
rolę w bilansie energetycznym Polski. 

Prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec 
Redaktor Naczelny „Techniki i Nauki” 

 
 

 

 

 
  

 

Z ŻAŁOBNEJ KATY 

     Wydawca : 
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych 
Redakcja : Janusz Ptak 
2, rue Fosse au Bossu, 27930 Angerville, Francja 
Tel. +33 6 87 56 81 70 e-mail : efpsn-t@orange.fr 

Zdjęcia: archiwa VPI, SNPL, STPL, SITPF, STP, ZFPITN 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność przesłanych 

informacji i zastrzega sobie prawo skracania artykułów 

Dwie smutne wieści nadeszły od Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Polonijny świat inżynierski stracił 
dwóch wybitnych i zasłużonych inżynierów: płk. inż. Adama Ostrowskiego i inż. Władysława Henryka Folkierskiego. 
 

Cześć Ich pamięci ! 
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