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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Kolejny
rok
dobiega
końca.
Był
on
rokiem
specjalnym z uwagi na 100lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W tym kontekście miało wiele
wydarzeń organizowanych przez polskie i
polonijne stowarzyszenia techniczne. Pod
takim też hasłem odbyła się konferencja z
okazji Walnego Zebrania naszej Federacji w
Heidelbergu w dniach 18-21 października br.
Niemniej, weszliśmy w 101. rok
odzyskania Niepodległości i należałoby się
zastanowić w jaki sposób zainicjujemy to
nowe
100-lecie.
W
jaki
sposób
stowarzyszenia o wieloletniej, niemal
wiekowej tradycji będą umiały się znależć w
obecnych, bardzo szybko zmieniających się
pod względem technologicznym i zachowań
socjologicznych czasach? W jaki sposób będą
się mogły włączyć w ten bardzo szybki
postęp, przy jednoczesnym zachowaniu
naszych polskich tradycji?
Nie jest bowiem dla nikogo tajemnicą, że
nasze stowarzyszenia się „starzeją” (może
poza bardzo nielicznymi wyjątkami) i
potrzeby wstępowania do stowarzyszeń są
dziś zupełnie inne niż były okresie
powojennym lub też nawet 20 czy 30 lat
temu. Zatem przed stowarzyszeniami stoi
niełatwe zadanie wypracowania nowych
metod działania, które mogłyby przyciągać
młodych inżynierów i w których mogliby
realizować swoje projekty życiowe.

 18-21 października 2018 r. w Heidelbergu
miało
miejsce
spotkanie
członków
Europejskiej
Federacji
Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zorganizowane w związku z jej Walnym Zebraniem.
W tym roku, gościło nas Zrzeszenie Federalne
Polskich Inżynierów i Techników w
Niemczech, a głównym organizatorem
wydarzenia był Prezes ZFPITN, Dipl. Ing.
Andrzej Kajzer.
W tegorocznym spotkaniu wzięło udział
ponad 30 uczestników a wśród nich oprócz
reprezentantów z krajów członkowskich
EFPSNT, liczni goście przybyli z Polski: Prezes
FSNT NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prorektor AGH ds. Współpracy prof. dr hab. inż.
Jerzy Lis, Dyrektor „Domu Technika” w
Warszawie Pan Jerzy Rożek, delegacja z
Wrocławskiej Rady FSNT NOT : Pan Tadeusz
Nawracaj - Prezes, Pan Piotr Gorzelny Wiceprezes, Pani Agnieszka MawirskaOlszańska – Sekretarz.
Na zaproszenie Prezesa ZFPITN w spotkaniu
wzięli także udział: Pani dr Joanna Pyłat ze
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i prof. dr
hab. Marian Radny z Australii.
z okazji spotkania w Heidelbergu, Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Pan
Dariusz Bonisławski przesłal na ręce Prezesa
ZFPITN Kol. Andrzeja Kajzera adres z
gratulacjami i życzeniami owocnych obrad.

A poważnych wyzwań nie brakuje:
przyszłość energetyczna, zmiany klimatyczne
w kontekście COP24 w Katowicach, sztuczna
inteligencja w niemal wszystkich dziedzinach
życia, 4. rewolucja przemysłowa, mobilność,
„smart city”,...
Kończąc to „Edito”, pragnę złożyć
wszystkim Członkom EFPSNT, najlepsze
życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia
oraz
wielu
sukcesów
zawodowych, zadowolenia z działalności
stowarzyszeniowej, realizacji planów i marzeń
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
w Nowym Roku 2019!

Wesołych
Świąt
i
Szczęśliwego
Nowego
Roku !
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Janusz Ptak
Sekretarz Generalny
EFPSNT, Janusz Ptak, 2 rue Fosse au Bossu, 27930 Angerville, Francja
Bank : La Banque Postale, Centre Financier de Paris
IBAN: FR62 2004 1000 0154 0419 0A02 009

Spotkanie rozpoczęło się już we czwartek 18.
października miłą wspólną kolacją aby
kontynuować dnia następnego w sali
konferencyjnej na 11. piętrze Print Media
Akademy (PMA) w Heidelbergu.
Po przywitaniu uczestników, Kolega Andrzej
Kajzer zaprezentował region BadeniaWürtembergia,
jego
uprzemysłowienie,
osiagnięcia gospodarcze i rolę jaką odgrywa w
gospodarce Niemiec.
Po
czym,
w
ramach
konferencji
zatytułowanej: „1918-2018 – 100 lat
odzyskania
Niepodległości
Polscy
Inżynierowie w służbie Ojczyzny”, zostały
wygłoszone referaty przez przybyłych gości:
 Udział
inżynierów
w
odbudowie
państwowości - Ewa Mańkiewicz-Cudny
Prezes FSNT NOT – Warszawa, Polska
 V Zjazd Polonii Swiata – Forum Nauki - dr
Joanna Pyłat – Stowarzyszenie Wspólnota
Polska - Warszawa
 Budowniczowie Polski Niepodległej – mgr
inż. Janusz Ptak, Sekretarz Generalny
EFPSNT, Francja
 Wybrane aspekty polskiej myśli naukowotechnicznej na Litwie: wczoraj i dzisiaj prof. dr Wojciech Stankiewicz, SNPL, Litwa
 prof. Olgierd C. Zienkiewicz - sylwetka
wybitnego inżyniera - dr inż. Andrzej
Fórmaniak, STP Wlk. Brytania
 Najnowsze systemy hamulcowe - Dipl. Ing.
Andreas Bielawski, Fa. WABCO – Mannheim
– ZFPITN, Niemcy
 Nowe materialy elektroniczne - prof. dr
hab. Marian Radny, Polska, Australia
 Ozonoliza - nowy trend w
oczyszczaniu ścieków - Dipl. Ing.
Józef Buczak, VPI, Austria
Spotkanie tylu reprezentantów
polskich i polonijnych środowisk
technicznych było również okazją
do omówienia kwestii organizacji IV
Światowego Zjazdu Inżynierów
Polskich na AGH w Krakowie w
czerwcu 2019 r.
Po
lunchu,
w
godzinach
popołudniowych odbyło się Walne
Zebranie EFPSNT, w którym wzięli
udział jedynie delegaci, prezesi
stowarzyszeń członkowskich oraz
osoby
funkcyjne
Sekretariatu
Generalnego. Przewodniczącą WZ
została wybrana Kol. Krystyna
Liziard z SITPF, a Sekretarzem WZ
Kol. Andrzej Bielawski z ZFPITN.
Zgodnie
z
porządkiem
WZ,
zaprezentowane zostały statutowe
sprawozdania za ubiegłą kadencję i
udzielono ustępującemu zarządowi
absolutorium z podziękowaniem,
po czym nastąpiło przekazanie
prezydentury na następną kadencję
2018-2019 przez Prezesa ZFPITN
Dipl.
Ing.
Andrzeja
Kajzera,
Prezesowi SNPL prof. dr hab.
Henrykowi Malewskiemu.
W drugiej części WZ omawiano
m.in.
kwestię
utrzymania
i
aktualizacji witryny internetowej a
także działalności Rady Naukowej z
udziałem dr inż. Jacka Gierlińskiego,
przybyłego specjalnie na WZ.

E-mail: efpsn-t@orange.fr
www.efpsnt.org
BIC: PSSTFRPPPAR
Konto bankowe: AITPF, 20 Rue Legendre, 75017 Paris, France

Kol. A.Kajzer i Kol. H.Malewski

Ponadto, zgodnie z przysługującymi WZ
uprawnieniami określonymi w § III. Statutu
EFPSNT,
uchwałą
Walnego
Zebrania,
przyznano Prezesowi Zarządu Głównego FSNT
NOT Pani Ewie Mańkiewicz-Cudny tytuł
Członka Honorowego „za wieloletnią
działalność na rzecz zrzeszania polskich i
polonijnych stowarzyszeń technicznych i
współpracę z EFPSNT”. Należy podkreślić, że
jest to pierwszy, od czasu powstania
Federacji, tytuł nadany przez EFPSNT.
Serdecznie gratulujemy Pani Prezes
tego tytułu!
W godzinach wieczornych miała miejsce Gala
w restauracji „Wolfsbrunnen”, u podnóża
zamku w Heidelbergu. Na wstępie zostały
wręczone: Pani Ewie Mańkiewicz-Cudny
dyplom z przyznanym Jej Tytułem Członka
Honorowego podpisany przez Kolegów
Prezesów i Sekretarza Generalnego.

Złotą Honorową Odznakę NOT otrzymali:
 mgr inż. Katarzyna André-Marucha (SITPF,
Francja)
 dr hab. inż. Tadeusz Łozowski (SNPL,
Litwa)
Srebną Honorową Odznakę NOT otrzymali:
 mgr inż. Ryszard Drapała (ZFPITN,
Niemcy)
 mgr inż. Krystyna Liziard-Szewczak (SITPF
Francja)
 mgr Małgorzata Pogorzelska (STP, Wielka
Brytania)
 mgr inż. Andrzej Staszak (ZFPITN, Niemcy)
 dr inż. Ewelina Wachnicka (STP, Wielka
Brytania)
 mgr inż. Halina Wąsowska (ZFPITN,
Niemcy)

nowoczesnemu planetarium z aktualną wizją
Wszechświata,
jego
gwiazdozbiorami,
układem słonecznym, jego planetami i ich
księżycami, dzięki najbardziej aktualnym
zdjęciom dokonanym przez wysyłane od lat
satelity i sondy kosmiczne.

Przed Centrum Astronomicznym
Instytutu Max Planck

W godzinach przedpołudniowych, uczestnicy
wyruszyli
wynajętym
autobusem,
na
zwiedzanie Palatyna Książęcego, poczynając
od historycznego miasta Speyer (Spira), gdzie
w tamtejszej katedrze romańskiej, znajdują
się grobowce pierwszych władców cesarstwa
niemieckiego.

Kol. Katarzyna André-Marucha
z Panią E.Mańkiewicz-Cudny i Kol. J.Ptakiem

Przed katedrą w Speyer

Kol. Ewelina Wachnicka

Wręczenia dokonali: Kol. A.Kajzer (Prezes
kadencji 2017-18), Kol. H.Malewski (Prezes
kadencji 2018-19) i Sekretarz Generalny.
Natomiast, Prezes SITPF Kol. Lucjan
Sobkowiak wręczył medal 100-lecia SITPF
Pani Joannie Pyłat oraz Prezesowi SNPL Kol.
Henrykowi Malewskiemu.

Natomiast członkowie stowarzyszeń EFPSNT
zostali odznaczeni Odznakami Honorowymi
FSNT NOT, bądź to z uwagi na wieloletni
wkład w pracę stowarzyszeniową bądź też z
uwagi na swoje osiągnięcia naukowe. Odznaki
wręczyła Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes
FSNT NOT z pomocą Sekretarza Generalnego
osobom obecnym na Gali. Pozostałym
odznaczonym Koleżankom i Kolegom, odznaki
zostaną
wręczone
przez
Prezesów
stowarzyszeń w trakcie ważniejszych
wydarzeń stowarzyszeniowych.

Kol. Krystyna
Liziard-Szewczak
Wachnicka

Wieczorowa Gala upłynęła w doskonałej
atmosferze, o która zadbała polska
piosenkarka Pani Hanna Czarnecka, śpiewając
utwory muzyki klasycznej i lekkiej w kilku
językach, a następnie sami uczestnicy
spotkania.
Swój talent pieśniarski potwierdził Kol.
Andrzej Fórmaniak. Dołączyli do Niego inni
uczestnicy Gali: Lucjan Sobkowiak, Krystyna
Liziard, Kris Ruszczyński. Skomponowany na
prędce
chór
przy
akompaniamencie
fortepianu, bawił się do późnych godzin
nocnych a Andrzej Kajzer, wykazał się również
w parze tanecznej z Eweliną Wachnicką.

Sobota 20. października rozpoczęła się
poranną wizytą Centrum Astronomicznego
Instytutu Max Planck, położonego na wzgórzu
nad
Heidelbergiem.
Dzięki
miłej
przewodniczce,
pracownicy
Centrum,
uczestnicy mieli możność zapoznać się nie
tylko z jednym z pierwszych teleskopów w
Instytucie Max Planck, ale dzięki bardzo
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Po lunchu, w zamku Wachenheim, uczestnicy
zapoznali się z produkcją „sekt”, czyli
szampana niemieckiego, połączoną z
degustacją trzech gatunków tegoż trunku i
doskonałym podwieczorkiem z produktów
lokalnych.
Natomiast w niedzielę 21. października,
uczestnicy wyruszyli wcześnie rano na
zwiedzanie
samego
Heidelbergu,
oprowadzani przez polską przewodniczkę,
zamieszkała od wielu lat w tym mieście.
Dzięki ńiej uczestnicy dowiedzieli się o historii
miasta, o uniwersytecie heidelberskim, o
współżyciu w tym mieście wielu kultur i
religii, w którym podobno można usłyszeć na
ulicy 160 języków.
W sumie 3 godziny zwiedzania w malowniczej
scenerii miasta i przy przepięknej jesiennej
pogodzie. Wizyta zakończyła się na zamku
Heidelbergu, gdzie po zapoznaniu się z ponoć
największą beczką świata i zrobieniu kilku
pamiątkowych zdjęć przyszło się rozstać aż do
następnego spotkania za rok. Tym razem w
Wilnie. Będzie to szczególne spotkanie z
uwagi na 15. rocznicę istnienia Federacji.

Na tle zamku i miasta Heidelberg i rzeki Neckar

KONFERENCJE
 15 października br. - odbył
się w Ognisku Polskim pierwszy z
cyklu wykładów architektonicznych pod nazwą „Architectural
Moments”.
Dotyczył
on
zagadnień
związanych
z
planowaniem przestrzennym w Londynie.
Został wygłoszony przez profesora Petera
Wynne Rees i nosił tytuł: ''All Change and
Mind the Gap – Moja londyńska pasja”
W skład grupy projektowej organizującej
wykłady wchodzą: Roman Hałat, Maxi
Hamilton i Artur Kramarczyk. Patronat nad
wykładami objęła Ambasada Polska w
Londynie.

Profesor Rees pracował jako przez wiele lat
(1985 – 2014) jako planista w londyńskim city
kierując
jednostką
zajmującą
się
planowaniem i rozwojem architektonicznym
tego światowego centrum biznesu i finansów.
Obecnie profesor Rees udziela wykładów w
wielu krajach poza granicami Wielkiej Brytanii
oraz doradza władzom miejskim w tematach
związanych z planowaniem przestrzennym.
Profesor Rees został wybrany do listy
“Debrett’s 500”, lista ta jest zestawieniem
najbardziej inspirujących i wpływowych ludzi
w Wielkiej Brytanii. W roku 2015 został
uhonorowany tytułem CBE (Commander of
the Most Excellent Order of the British
Empire) za zasługi związane z planowaniem
architektonicznym oraz miejskim.
 Z cyklu Czwartki 4You, w POSKu
miała miejsce prelekcja:
- 6 grudnia 2018 - Inwestowanie w
nieruchomości w Wielkiej Brytanii
Prelegentem był Sebastian Fuz, który jest
dyrektorem planowania finansowego w City
& Country Financial Services.
Sebastian
jest
niezależnym
doradcą
finansowym i specjalizuje się w doractwie
małym i średnim firmom oraz ich
właścicielom.

Gościem i sponsorem serii spotkań "Czwartku
4 You" jest firma OWL Financial. Owl Financial
jest znanym na rynku brytyjskim doradcą
ubezpieczeniowym dla osób indywidualnych
oraz firm w zakresie: ubezpieczeń od
wypadków, na życie, utraty dochodu,
chorobowych, nieruchomości, prywatnych
medycznych, testamentów oraz ubezpieczeń
dla
firm.
Więcej
informacji
na
stronie: www.owlfinancial.co.uk lub e-mail:
radoslaw.moszczynski@owlfinancial.co.uk

 25-27 kwietnia 2019 r.
będzie miała miejsce w
Wilnie VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa pt.
Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne,
prawne i kulturowe) na którą zaprasza
Organizator
konferencji
Stowarzyszenie
Naukowców
Polaków
Litwy
(SNPL).
Partnerami są: Akademia Humanistyczna im.
Aleksandra
Gieysztora
w
Pułtusku,
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Uniwersytetu
w
Białymstoku,
Europejska
Federacja
Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz
Dom Kultury Polskiej w Wilnie.
Języki konferencji: polski (językiem sesji
doktoranckiej będzie język angielski).
W 2019 roku przypada 450. rocznica
zawarcia Unii Lubelskiej, zdarzenia, które na
przestrzeni kilku stuleci miało ogromny
wpływ na dalsze losy nie tylko Polaków i
Litwinów, na procesy geopolityczne w naszej
części Europy i zostawiło głęboki ślad w
naszej świadomości, ale też było i może być
nadal przykładem tolerancji i umiejętności
współżycia różnych etnicznie, językowo,
religijnie i kulturowo etnosów w jednym
państwie. Dla Stowarzyszenia Naukowców
Polaków Litwy jednym z najważniejszych
zadań jest analiza i wspieranie pozytywnych
tendencji w dziedzinie współpracy polskolitewskiej, w tym również kwestie ochrony
praw polskiej mniejszości narodowej na
Litwie, a litewskiej mniejszości – w Polsce
oraz interdyscyplinarna analiza zagadnień
związanych z problematyką współistnienia
większości tytularnej w państwie ze swoimi
mniejszościami narodowymi, a także wpływ
związanych z tym procesów na ochronę
mniejszości narodowych w Europie.
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
(SNPL)
każdego
roku
organizuje
międzynarodowe
interdyscyplinarne
konferencje naukowe, poruszana na nich
problematyka
wykracza
poza
wąsko
rozumiany interes jednej mniejszości
narodowej. W 2018 r. została zorganizowana
V
Międzynarodowa
Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa pt. Setna rocznica
rozpadu imperiów. Państwa narodowe a
kwestia mniejszości narodowych w Europie; w
2017 r. - Międzynarodowa Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa pt. Nauka a oświata
mniejszości narodowych w Europie: wczoraj,
dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społecznopolityczne, prawne i historyczne); w 2016 r.
odbyła się konferencja pt. Mniejszości
narodowe – szansą, wyzwaniem czy
zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?;
w 2015 r. zorganizowaliśmy konferencję pt.
Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa
językowe mniejszości narodowych w Europie;
w 2014 r. – konferencję pt. Rodzinna Europa.
Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI
wieku.
Konferencja ma na celu analizę przesłanek
zawarcia Unii Lubelskiej i jej wpływu nie tylko
na rozwój Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
ale
też
na
współczesne
stosunki
geopolityczne w Europie oraz próbę
odpowiedzi na szereg pytań dotyczących
następujących kwestii:
– Jakie nauki możemy wyciągnąć z
doświadczeń Unii Lubelskiej i co z tych
pozytywnych doświadczeń możemy
wnieść do Unii Europejskiej?
– Czy obecnie mamy wspólne tradycyjne
wartości i przewodnią ideę europejskiej
solidarności?
– Czy dążymy do utworzenia Stanów
Zjednoczonych Europy, czy pragniemy

3/6

zachować związek silnych państw
narodowych?
– Przesłanki zawarcia Unii Lubelskiej: ich
ocena z pozycji polskich, litewskich i
innych naukowców oraz polityków na
początku wieku XX i XXI, a prawda
historyczna;
– Procesy integracyjne i dezintegracyjne
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów po
zawarciu Unii Lubelskiej;
– Gry sił i interesów we współczesnej
polityce europejskiej – „jądro“ i
peryferie?
– Projekt
„Unia
Europejska“
–
współczesne wyzwania i zagrożenia;
– Miejsce
tradycyjnych
mniejszości
narodowych i etnicznych oraz nowych
wspólnot narodowych i religijnych we
współczesnej rzeczywistości społecznopolitycznej i prawnej krajów UE.
Analiza i ocena tych zjawisk pozwoli na
przedstawienie osiągnięć, problemów i
zagrożeń, z którymi na przestrzeni wieków
zetknęła się nie tylko mniejszość polska na
Litwie, lecz także inne mniejszości narodowe
w krajach europejskich. Retrospektywna
ocena tych zagadnień ma być platformą do
zrozumienia współczesnych problemów
współistnienia różnych narodów, mniejszości
narodowych i etnicznych, a także nowych
wspólnot etnicznych i religijnych w jednym
oddzielnie wziętym państwie i w Unii
Europejskiej oraz bazą do analizy dobrych
praktyk europejskich, a także wypracowania
propozycji,
usprawniających
współżycie
różnych grup narodowych i etnicznych.
Uczestnicy konferencji zaprezentują analizę
omawianych zagadnień zarówno z punktu
widzenia historii, jak i socjologii, politologii,
prawa oraz szeroko rozumianych nauk o
kulturze.
Osoby
zainteresowane
udziałem
w
konferencji prosimy o wypełnienie i
nadesłanie
na
adres
Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy do 20 stycznia
2019 r. ankiety zgłoszeniowej oraz
streszczenia referatu w języku polskim lub
litewskim.
Obrady będą przebiegać w formie
wygłaszanych referatów połączonych z
dyskusją na sesjach plenarnych oraz sesjach
tematycznych, a także jest planowana sesja
plakatowa.
Do 10 lutego 2019 r. organizatorzy dokonają
weryfikacji zgłoszeń i podejmą decyzję o
zakwalifikowaniu zgłoszonych referatów do
odpowiednich sekcji konferencji.
W marcu 2019 r. organizatorzy na podstawie
przesłanych zgłoszeń opracują wstępny
merytoryczny program konferencji.
Więcej informacji o konferencji na stronie
internetowej SNPL – www.snpl.lt w dziale
„Aktualności“ w rubryce „Konferencja SNPL –
2019“.
W imieniu organizatorów:
Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski
 27-30 czerwca 2019 r.
będzie miała miejsce w
Wilnie XXIII Międzynarodowa 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. Poniżej najważniejsze informacje
dotyczącego tego wydarzenia.

CELE: Konferencja wielodyscyplinarna jest
powołana by łączyć świat humanistów ze
światem matematyków, przyrodników i
wynalazców, inaczej mówiąc, budzić synergię
naukowców, pisarzy i artystów realizujących
ogólne ideały humanizmu. Sympozjum zaś
pochyla się nad realizacją tychże ideałów w
wybranym szczególnym regionie.
SEKCJE: 1 - Wartości duchowe i wiara; 2 Historia; sztuka i literatura; językoznawstwo;
3 - Edukacja, psychologia i środki masowego
przekazu; 4 - Matematyka, informatyka, nauki
ścisłe; 5 - Ekonomia, polityka, bezpieczeństwo
i prawo; 6 - Zdrowie i nauki o życiu; 7 Inżynieria i technologia.
ROCZNICE: 450-lecie Unii Lubelskiej; 200.
rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (18191872); 100-lecie wskrzeszenia Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie; 80-lecie wybuchu
II wojny światowej; 30-lecie Szlaku
Bałtyckiego;
30-lecie
Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy.
TERMINY: do 15 kwietnia - wczesne
nadsyłanie streszczeń i wczesna rejestracja;
do 31 maja – późne nadsyłanie streszczeń; do
15 czerwca - późna rejestracja; do 27 czerwca
- zgłoszenie pełnych referatów do druku.
JĘZYK prezentacji ustnych oraz zgłoszonych
do druku artykułów tradycyjnie jest do
swobodnego wyboru przez autorów;
natomiast streszczenia, plakaty i napisy na
prezentacjach Power Point powinny być
przygotowane w języku angielskim.
STRESZCZENIA
przygotowane
będą
opublikowane
przed
Konferencją
/
Sympozjum w serii Studium Vilnense A (ISSN
1648-7907, online 2424-5747).
REJESTRACJA
uczestnictwa
w
Konferencji/Sympozjum staje się dokonana
po wniesieniu opłaty na pokrycie kosztów
wynajęcia sal i sprzętu multimedialnego,
transportu, telekomunikacji, serwowania
kawy/herbaty podczas przerw, zakupu
materiałów
konferencyjnych,
wydania
zeszytu streszczeń przed konferencją,
wydania drukiem pełnych referatów oraz
wprowadzenia danych bibliograficznych do
systemu Polskiej Bibliografii Naukowej i
innych baz danych. Nie obejmuje przesyłek
pocztowych.
PEŁNE REFERATY nigdzie dotąd nie
opublikowane mogą być przyjęte do druku w
serii Studium Vilnense A (po recenzowaniu).
Jeden zarejestrowany uczestnik może podać
jeden artykuł o objętości do 10 stron.
Przykłady struktury artykułu, porządku
podawania bibliografii, formatu wykresów i
fotografii można obejrzeć w repozytorium
Polskiej Bibliografii Naukowej (zob. np. link
https://pbn.nauka.gov.pl/sednowebapp/wor
ks/824237 O szczegółowe instrukcje prosimy
zwracać się pod adresem 23icsq@uspv.lt
ZAKWATEROWANIE: Hotel Domus Maria
oferuje uczestnikom ICSQL’23 10% zniżkę na
noclegi. Wniosek o rezerwację należy
kierować bezpośrednio do hotelu pod
adresem
info@domusmaria.com
raczej
niezwłocznie, biorąc pod uwagę zwiększony
napływ turystów w połowie lata. W razie
problemów lub potrzeby innych opcji prosimy
bez
wahania
kontaktować
się
z
Organizatorami pod adresem 23icsq@uspv.lt
PRELIMINARZ PROGRAMU:
27 czerwca 14:00 – hotel Domus Maria
(Aušros vartų g. 12) – rejestracja i ekspozycja
plakatów. Następnie Msza Św. (Kaplica
Ostrobramska), sesja inauguracyjna, sesja
plakatowa, przyjęcie powitalne.
28 czerwca 9:00-17:00 – sesje w Domus
Maria.
29 czerwca – sesja wyjazdowa, w Centrum
Rzemiosła
Tradycyjnego
na
dworze
Houwaltów, w Mejszagole.

30 czerwca 9:00-14:00: wycieczka po
miejscach znaczących dla kultury i nauki.
Za Konferencję:
Romuald Brazis, Profesor Fizyki
Rektor Universitas Studiorum Polona Vilnensis
Za Sympozjum:
Henryk Malewski, Profesor Prawa,
Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków
Litwy
Kontakt e-mail: 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.

INNE WYDARZENIA
 20 października 2018 r.
– STPL uczestniczyło po raz
9. w zawodach pływackich
w Ostrowie Mazowieckim gdzie na zakrytej
pływalni odbyły
się
Międzynarodowe
Zawody Pływackie MASTERS o Puchar
Przewodniczącego
Rady
Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
(MOIIB). W zawodach brało udział 97
uczesników (15 drużyn). W tym roku
uczestniczyła także drużyna z Białorusi.
W tym roku z STIP na Litwie uczestniczyła
6-cio osobowa drużyna. Stanisław Sankowski
z przyczyn zdrowotnych w zawodach nie
startował, lecz aktywnie kibicował. W
zawodach starowało 5 osób i zostały
osiągnięte niezłe wyniki.
Greta Skinder na 25m stylem klasycznym
zajęła 1-sze miejsce, Jarosław Skinder na 25
m stylem dowolnym 3-cie miejsce i na 50m
stylem klasycznym 3-cie miejsce,
Andrzej Naus na 25 m stylem klasycznym 2gie miejsce, na 50 m stylem dowolnym 2-gie
miejsce, Tadeusz Szulski na 25 m stylem
dowolnym 2-gie miesce. W sztafecie 4osobowej na 25 m drużyna STIP zajęła 3-cie
miejsce. W sumie, z 15-tu startujących
drużyn, drużyna STIP zajęła 8-me miejsce.

Uczestnicy za osiągnięte rezultaty od 1 do 3
miejsca zostali wyróżnieni pamiątkowymi
medalami
i
dyplomami
przez
Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa Pana Romana
Łulisa.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali
pamiątkowe firmowe koszulki.
STIP na Litwie zawdzięcza uczestnictwo w
międzynarodowych zawodach pływackich
długoletniej
przyjaznej
współpracy
z kierownictwem MOIIB: Mieczysławem
Grodzkim, Romanem Łulisem oraz Marzenie i
Kazimierzowi Łoniewskim z oddziału w
Ostrołęce.
W przeddzień zawodów odbyły się szkolenia
na
tematy
inżynieryjno-zdrowotne.
Interesującym był wykład Romana Łulisa
dotyczący
budowy
auto-magistrali
VIABAŁTIKA: Warszawa-Ryga-Talin-Helsinki.
Na podstawie tekstu Henryka Falkowskiego
Zdjęcie: STIPL
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 16 września br. - Prezes
Stowarzyszenie
Techników
Polskich w Wielkiej Brytanii (STP),
Piotr Swieboda (na zdjęciu z lewej
strony), miał zaszczyt podpisać w
imieniu STP umowę o
współpracy z Polską
Izbą
Inżynierów
i
Techników Budownictwa (PZITB). Umowa
została
uroczyście
podpisana
podczas
otwarcia
64-tej
konferencji naukowej
w
Krynicy
Zdroju
organizowanej przez
PZITB, Polską Akademię Nauk (PAN) oraz
Politechnikę Gdańską i Krakowską. Link do
konferencji http://krynica2018.pk.edu.pl/inde
x.php/pl.
Umowa
dotyczy
wymiany
publikacji,
możliwości uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez obydwie strony oraz
współpracy w dziedzinie praktycznego
zastosowania Building Information Modeling
(BIM) w polskim budownictwie.
 22 października br. - Prezes
przedstawiciele Stowarzyszenia Techników
Polskich w Wielkiej Brytanii (STP), w składzie
Piotr Świeboda oraz Piotr Dudek,

mieli zaszczyt spotkać się w Londynie z
delegacją
Polskiej
Izby
Inżynierów
Budownictwa (PIIB) reprezentowaną przez
prezesa prof. Zbigniewa Kledyńskiego, prof.
Zygmunta Meyera oraz Annę Lewandowską.
Podczas spotkania omówiono możliwości
współpracy pomiędzy STP oraz PIIB w
szczególności w zakresie informowania o
wymaganiach związanych ze zdobywaniem
uprawnień budowlanych w Polsce oraz
statusu Chartership w Wielkiej Brytanii.
 10 listopada br. - STP zorganizowało Targi
Rzeczy Ładnych. Targi Rzeczy Ładnych to
impreza, której celem jest promocja i
popularyzacja polskiego designu wśród
różnorodnej publiczności na Wyspach
Brytyjskich. W tym roku była to już piąta
edycja Targów, projektu łączącego część
wystawienniczą
z
warsztatami
i
prezentacjami
dotyczącymi
dobrego
designu.

Na Targach można było nie tylko kupić i
sprzedać rzeczy wykonane przez polonijnych
projektantów, ale też zobaczyć wystawy
poświęcone
polskim
dokonaniom
w
dziedzinie designu i wziąć udział w ciekawych,
kreatywnych warsztatach.

 16-17 listopada br. - STP uczestniczyło i
promowalo STP w konferencji Polish
Perspectives
organizowaną
przez
zaprzyjaźnioną z
naszym
Stowarzyszeniem
Fundację
Polonium, która
odbyła się na
Uniwersytecie
Oksfordzkim. Jest
to
coroczne
spotkanie
skierowane do
polskich
studentów, doktorantów i naukowców
mieszkających za granicą.
Informacja: Prezes STP,
mgr inż. Piotr Świebody
Zdjęcia : STP

 Stowarzyszenie
Naukowców Polaków
Litwy (SNPL) organizuje
Konkurs
na najlepszą pracę
naukową, projektową lub popularyzatorską
dotyczącą Wileńszczyzny
(dla młodego naukowca)
Poniżej Regulamin Konkursu:
1. Postanowienia ogólne:
1.1. Organizatorem konkursu na najlepszą
pracę
naukową,
projektową
lub
popularyzatorską w dziedzinie szeroko
pojmowanej problematyki Wileńszczyzny,
zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd
Stowarzyszenia Naukowców Polaków
Litwy, z siedzibą w Domu Kultury Polskiej
w Wilnie, ul. Naugarduko 76, LT-03202
Vilnius.
1.2. Celem konkursu jest nie tylko promocja
autorów (członków lub sympatyków
SNPL) najlepszych prac naukowych (prac
doktorskich, monografii, cyklów publikacji
naukowych),
znaczących
prac
projektowych lub popularyzatorskich
powiązanych z szeroko pojmowaną
litewską problematyką, funkcjonowaniem
mniejszości polskiej na Litwie oraz
stosunkami polsko-litewskimi, ale też
wszechstronne
promowanie
Wileńszczyzny.
2. Warunki udziału w konkursie:
2.1. Uczestnicy konkursu:
- w konkursie mogą uczestniczyć
naukowcy i doktoranci
(osoby
posiadające co najmniej tytuł magistra i
aktywnie zajmujące się nauką), których
wiek nie przekracza 35 lat;
2.2. Tematyka i zakres prac:
- do konkursu mogą być zgłoszone prace
doktorskie członków lub sympatyków
SNPL obronione na litewskich, polskich
lub innych wyższych uczelniach oraz w
instytucjach naukowych, których autor
uzyskał stopień doktora nauk i ma
związek z Wileńszczyzną;
- do konkursu mogą być zgłoszone prace
doktorskie, monografie, cykle publikacji
naukowych w dziedzinie szeroko
pojmowanej
problematyki
Wileńszczyzny (Litwy);
- inne znaczące prace projektowe lub
popularyzatorskie w dziedzinie szeroko
pojmowanej
problematyki
Wileńszczyzny (Litwy).
2.3. Porządek zgłaszania prac:
- prace mogą być zgłaszane przez
autorów, promotorów lub dziekanów
wydziałów i dyrektorów instytutów;

- warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest obrona pracy doktorskiej lub
publikacja innej znaczącej pracy
naukowej wymienionej w ust. 2.2. i
dotycząca wymienionej problematyki;
- pisemne zgłoszenie udziału wraz z
kompletem
dokumentów,
obejmującym 1 egzemplarz rozprawy
doktorskiej, monografii lub innej wyżej
wymienionej pracy wraz z recenzjami,
należy
kierować
do
sekretarza
naukowego Zarządu Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy pod
adresem: ul. Naugarduko 76, LT-03202
Wilno, Republika Litewska (w kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą
pracę
naukową”)
lub
przynieść
osobiście za potwierdzeniem odbioru
na recepcję Domu Kultury Polskiej w
Wilnie w nieprzekraczalnym terminie
do 30 września 2019 roku;
- na konkurs mogą być zgłaszane prace
obronione lub wydane w okresie
ostatnich 3 lat kalendarzowych
(wrzesień 2016 – wrzesień 2019 r.);
- każda praca naukowa może być
zgłaszana tylko na jeden konkurs.
3. Ocena prac:
- ocenia prace i przyznaje nagrody
Komisja Konkursowa;
- skład Komisji Konkursowej zatwierdza
Zarząd SNPL. Powinna ona liczyć od 7
do 9 osób, a przewodniczyć jej będzie
Prezes Stowarzyszenia Naukowców
Polaków Litwy;
- w składzie Komisji Konkursowej ma być
co najmniej: 2/3 znanych naukowców
reprezentujących
uniwersytety
i
placówki naukowo-badawcze Litwy,
Polski i ewentualnie innych krajów, a
także mogą być przedstawiciele
organizacji
pozarządowych,
samorządowych, polskich organizacji
lub placówek na Litwie;
- podstawowymi kryteriami oceny prac
będą ich walory naukowe, w tym
głównie poznawcze i aplikacyjne
znaczenie uzyskanych wyników dla
rozwoju Wileńszczyzny (Litwy);
- mając na uwadze fakt, że jednym z
celów działalności SNPL jest promocja
nauki i dążenie do zwiększania
zainteresowania młodzieży polskiej na
Litwie karierą naukową, ten Konkurs ma
być zachętą powiązania swych badań
naukowych z rozwojem Wileńszczyzny.
4. Nagrody:
- w zależności od ilości uczestniczących w
konkursie prac oraz ich jakości Komisja
Konkursowa ustala ilość nagród i
wyróżnień oraz ich wysokość lub formę;
- nagrody mogą być ufundowane przez
instytucje państwowe, organizacje
pozarządowe oraz indywidualnych
fundatorów. Wśród fundatorów nagród
rzeczowych lub pieniężnych będą
Stowarzyszenie Naukowców Polaków
Litwy, Universitas Studiorum Polona
Vilnensis;
- w każdej edycji konkursu można
przyznać jedną nagrodę pierwszego i
dwie nagrody drugiego stopnia lub
jedną nagrodę i dwa wyróżnienia;
- w szczególnych przypadkach Komisja
zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od przyznania nagród i/lub przyznania
dodatkowych wyróżnień;
- zwycięzcy
konkursu
i
autorzy
wyróżnionych prac otrzymują dyplom
honorowy SNPL;
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- nagrody pieniężne lub nagrody
rzeczowe (dla prac wyróżnionych) oraz
listy gratulacyjne dla promotorów i
jednostek, w których te prace zostały
wykonane, będą wręczane uroczyście
podczas
świątecznego
walnego
zebrania Stowarzyszenia Naukowców
Polaków Litwy (6 stycznia 2020 r.) lub
walnego zebrania SNPL w kwietniu
2020 r.;
- wyniki konkursu będą opublikowane w
Roczniku SNPL i na stronie internetowej
SNPL.
5. Harmonogram
5.1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z
następującym harmonogramem:
- ogłoszenie konkursu – styczeń 2019
roku;
- nadsyłanie prac – od 1 maja do 30
września 2019 roku;
- ocena formalna i merytoryczna prac
nadesłanych na Konkurs – październikgrudzień 2019 r.;
- ogłoszenie wyników i wręczanie nagród
– w czasie świątecznego walnego
zebrania SNPL 6 stycznia 2020 r.
(ewentualnie w kwietniu 2020 r.).
5.2. Ujawnienie danych Autorów prac nastąpi
po zakończeniu posiedzenia Komisji
Konkursowej, podczas którego zostaną
wyłonieni laureaci Konkursu.
Niniejszy Regulamin zatwierdzony uchwałą
Zarządu SNPL nr 49 w dn. 21 listopada 2018 r.
oraz
wszystkie
potrzebne
informacje
dotyczące konkursu będą umieszczane na
stronie internetowej – www.snpl.lt
Na podstawie tekstu zaproszenia Prezesa SNPL
prof. Henryka Malewskiego

 27 października 2018 r. –
Walne Zebranie sprawozdawczowyborcze SITPF w Bibliotece
Polskiej w Paryżu.
Prezesem na następną kadencję
2018-2020 został ponownie
wybrany mgr inż. Lucjan Sobkowiak.
Na zebraniu konstytucyjnym Zarządu w dniu
1.12.2018 r. dokonano wyborów członków
Biura. Kol. Janusz Ptak nie kandydował na
wiceprezesa uważając, że już wystarczająco
długo pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa.
Na wiceprezesa SITPF została wybrana
mgr inż. Krystyna Liziard, która będzie
również
pełniła
funkcję
Sekretarza.
Skarbnikiem została wybrana ponownie
mgr inż. Katarzyna André-Marucha.
Powołano także sekcje do specyficznych
zadań:
- Komunikacja / Redakcja Biuletynu
Informacyjnego / Organizacja Wystaw /
witryna internetowa : Janusz Ptak, Andrzej
Farnik, Janusz Rodziewicz
- Organizacja Konferencji / Warsztatów /
Tables Rondes : Jerzy Niziński, Jan Suski
- Współpraca z ośrodkami NT w Polsce (NOT,
uczelnie/koła naukowe, wydawnictwa NT :
Janusz Ptak, Jerzy Niziński, Lucjan Sobkowiak
- Współpraca z ośrodkami NT we Francji :
Jerzy Niziński, Radosław Wiśniewski, Lucjan
Sobkowiak
- Nowe Technologie / Start-Up’y / Kontakty z
kołami naukowymi studentów we Francji,
AEP : Michał Szczepański, Tomasz Górka

27 stycznia 2019 r. – tradycyjny
„Opłatek”. Tym razem będzie miał miejsce w
polskiej restauracji „Mazurka” w Paryżu, na
wzgórzu Montmartre. W programie polskie
dania, kolendy oraz dyskusja nt. dalszej
działalności SITPF.

WIEŚCI Z POLSKI
 12-14 września 2018 r.
– Jubileusz 50-lecia Rady
Regionalej FSNT NOT w
Słupsku.
Z okazji tego Jubileuszu
Sekretarz
Generalny
EFPSNT Janusz Ptak przesłał
na ręce Prezesa Rady
Regionalnej w Słupsku mgr
inż. Tadeusza Bruzdy adres
z gratulacjami i życzeniami
dalszych sukcesów.
Dla zaproszonych gości
został zorganizowany specjalny program
poświęcony promocji Słupska oraz prezentacji
wdrażania Rewolucji Przemysłowej 4.0 w
regionie Słupskim.
W uroczystościach uczestniczył dr Jan Suski,
członek SITPF, reprezentując jednocześnie
EFPSNT, który wygłosił referat pt. „Nowe
technologie w zastosowaniach do budynków
inteligentnych”.
 20-23 września 2018 r. – miał miejsce w
Warszawie V Zjazd Polonii i Polaków z
Zagranicy, w którym uczestniczyli m.in.
członkowie stowarzyszeń członkowskich
EFPSNT : Kol. Andrzej Kajzer, który jako
Prezes naszej Federacji w kadencji 2017-2018
reprezentował oficjalnie EFPSNT a także Kol.
Piotr Świeboda (Prezes STP) i Kol. Ewelina
Wachnicka (Wiceprezes STP).
W ramach Zjazdu w dniach 21-22 września
odbyło się światowe Forum Nauki Polskiej
Poza Granicami Kraju pod hasłem : „Wkład
nauki polskiej do naukiświatowej w
kontekście
ponadczasowego
dorobku,
odzyskania Niepodległości i współpracy
międzynarodowej”. Zaproszenie na Forum,
otrzymał Sekretarz Generalny Kol. Janusz
Ptak, który z uwagi na późne przysłanie
zaproszenia, niestety nie mógł w nim wziąć
udziału.
Poszczególne sesje Forum uwzględniały:
 kontekst
historyczny
dorobku
naukowców polskich z zagranicy,
 sytuację obecną - m. in. wątek badań i
osiągnięć młodych polskich naukowców
prowadzących działalność naukowobadawczą poza krajem,
 informacje na temat najistotniejszych
(bieżących)
osiągnięć
polskich
naukowców z zagranicy o zasięgu
globalnym, zdiagnozowanie i określenie
potrzeb naukowców polskich pracujących
za granicą (w chwili obecnej i w dłuższej
perspektywie,
 kwestie współpracy polskich naukowców
z zagranicy z krajem,
 problem stworzenia aktualnej bazy
danych aktywnych naukowców polskich
prowadzących działalność poza krajem.
Kilka najważniejszych aspektów debaty na
powyższe tematy zaprezentowała dr Joanna
Pyłat ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
przybyła na spotkanie EFPSNT w Heidelbergu.
 29 września 2018 r. zmarł w
Krakowie w wieku 67 lat prof.
dr hab. inż. Józef Szczepan
Suchy wiceprezes Zarządu
Głównego FSNT-NOT
Profesor Józef Suchy, absolwent Wydziału
Mechaniczno-Technologicznego Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, w 1978 r. uzyskał
stopień naukowy doktora nauk technicznych,
a
następnie
w
1983
r.
doktora
habilitowanego
nauk
technicznych
o
specjalności odlewnictwo. W 1993 r.
Prezydent RP Lech Wałęsa nadał mu tytuł
profesora nauk technicznych.

Od 2001 r. pracował w
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w
Krakowie, gdzie pełnił funkcje
Dziekana
Wydziału
Odlewnictwa od 2005 r.
W 1974 r. wstąpił do
Stowarzyszenia Odlewników Polskich (STOP).
Pełnił tam funkcję prezesa, a następnie
powierzono
mu
godność
Prezesa
Honorowego ZG STOP. Był także członkiem
Akademii Inżynierskiej w Polsce.
W 2004 r. Rada Krajowa FSNT-NOT wybrała
go na wiceprezesa Zarządu Głównego FSNTNOT, którym został także w kolejnych i
bieżącej kadencji.
Był Przewodniczącym zespołu ds. projektów
celowych i audytorem wewnętrznym FEANI.
W 1992 r. został prezydentem World
Foundrymen Organization (WFO). Należał do
współtwórców
Centrum
Polskiego
Odlewnictwa i organizatorów Światowego
Kongresu Odlewnictwa w 1991 r.
Sekretarz Generalny przesłał w imieniu
członków EFPSNT kondolencje na ręce
Prezesa ZG FSNT NOT Pani Ewy MańkiewiczCudny.
Cześć Jego pamięci !
 24 października 2018 r. - w Warszawskim
Domu Technika NOT odbyła się ogólnopolska
konferencja pt. "Kształcenie zawodowe w
czasach zaborów i w XX-leciu Polski
Niepodległej". Konferencja odbyła się jako
projekt realizowany w ramach stulecia
odzyskania niepodległości.
Konferencja została zorganizowana przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z
Federacją
Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych NOT, Polskim Komitetem
Normalizacyjnym, Kuratorium Oświaty w
Łodzi, Kuratorium Oświaty w Krakowie,
Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Związkiem
Rzemiosła Polskiego.
Ideą konferencji było przedstawienie
rewolucji przemysłowej i jej wpływu na
rozwój kształcenia zawodowego oraz
prezentacja
historyczna
instytucji
państwowych i trzech szkół, które wywodzą
się z placówek prowadzących kształcenie
zawodowe jeszcze w czasie zaborów i po roku
1918.
Uczestnicy
konferencji,
nauczyciele
i
dyrektorzy
szkół
zawodowych,
przedstawiciele
władz
oświatowych,
członkowie
Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych sfederowanych w NOT, w tym
członkowie Komitetu Naukowo-Technicznego
FSNT-NOT Doskonalenia Kadr wysłuchali
interesujących prezentacji i referatów.
Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Bożena Mayer-Gawron, wygłosiła referat pt.
„Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na
rozwój kształcenia zawodowego w zaborach i
w
XX-leciu
Polski
Niepodległej”.
„Inżynierowie, technicy i ich organizacje od
zaborów do II RP” to prezentacja Ewy
Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT. Teresa
Sosnowska i Joanna Skalska z Polskiego
Komitetu Normalizacji wystąpiły z prezentacją
pt. „Czy normalizacja ma sto lat? O
działalności PKN na przełomie wieków”.
„Kształcenie zawodowe włókniarzy w XX-leciu
Polski Niepodległej” przedstawiła Teresa
Łęcka, Dyrektor Centrum
Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, „Rys
historyczny
postępu
w
kształceniu
zawodowym mechatroników rolnictwa w
Wielkopolsce”
zaprezentował
Andrzej
Kabaciński,
Dyrektor
Zespołu
Szkół
Przyrodniczych w Poznaniu.
W drugiej części konferencji „Prawa i
obowiązki uczniów oraz kadry pedagogicznej
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Państwowej
Szkoły
Przemysłowej
w
Krakowie”
zaprezentowała
Barbara
Szymoniak,
Dyrektor
Zespołu
Szkół
Mechanicznych nr 1 w Krakowie, a „Wpływ
rzemiosła na rozwój polskiej myśli technicznej
w zaborach i w XX-leciu Polski Niepodległej”
Andrzej Stępnikowski, Zastępca Dyrektora
Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki
Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego.
Powyzsze informacje zostaly otrzymane za
zgoda FSNT NOT ze strony internetowej FSNT
NOT : www.enot.pl .

11. listopada 2018 r. - wydanie
specjalnego
numeru
„Przeglądu
Technicznego”,
czasopisma
o
ponad
150-letniej tradycji.
 3-4. grudnia 2018 r. –
Jubileusz
70-lecia
Wrocławskiej Rady FSNT NOT.
W uroczystościach uczestniczył
Dipl. Ing. Andrzej Kajzer, Prezes
ZFPITN, Z-ca Sekretarza Generalnego EFSNT,
reprezentując naszą Federację.
Prezes EFPSNT prof. Henryk Malewski oraz
Sekretarz Generalny Kol. Janusz Ptak
skierowali adres na ręce Prezesa WR FSNT
NOT mgr inż. Tadeusza Nawracaja w imieniu
stowarzyszeń członkowskich Federacji.

WIEŚCI Z ZA OCEANU
 26-27. października
2018 r. – w Ambasadzie
RP w Waszyngtonie
odbyło się Sympozjum i
Zjazd Rady Polskich
Inżynierów w Ameryce
Północnej.
W zjeździe, oprócz gospodarzy, wzięli udział
przedstawiciele Politechniki Białostockiej,
Poznańskiej,
Śląskiej,
Warszawskiej,
Wrocławskiej oraz AGH w Krakowie.
Program obejmował 4 sesje poświęcone
istotnym tematom związanym z kształceniem
i działalnością zawodową inżynierów: Nauka
– uczelnie, programy, studenci, Gospodarka
i rola inżyniera, Organizacje techniczne,
Inżynier przyszłości.
Zastanawiano się m.in. nad możliwościami
wzajemnych korzyści ze współpracy polskich
inżynierów z Ameryki Północnej z inżynierami
w Polsce, nad kwestią barier w systemie
podatkowym, zniechęcającym do powrotu do
Polski na stałe, nad obniżką prestiżu
inżyniera w USA i Kanadzie, wpływającego
negatywnie na zarobki oraz motywację do
podejmowania studiów technicznych.
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