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Stowarzyszenie Techników Polskich (STP) w Wielkiej 
Brytanii to samorządna organizacja naukowo-tech-
niczna. STP jest członkiem zwyczajnym Naczelnej 
Organizacji Technicznej w Polsce, a od 2019 roku 
jest zarejestrowane także jako Professional Affiliate 
(organizacja stowarzyszona) w Engineering Coun-
cil. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Polskim 
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie.

Do Stowarzyszenia Techników Polskich przynależą 
specjaliści reprezentujący różne dyscypliny nauk 
technicznych oraz pasjonaci nauki i techniki. Wśród 
członków honorowych obecni są światowej sławy 
konstruktorzy, mechanicy, inżynierzy, architekci, 
chemicy oraz naukowcy.

STP wspiera rozwój zawodowy i osobisty swoich 
członków, popularyzuje najnowsze osiągnięcia techniki, 
integruje polskie środowisko naukowo-techniczne 
w Wielkiej Brytanii, a także współpracuje z pokrewnymi 
organizacjami z Wielkiej Brytanii, z Polski oraz z innych 
krajów świata – nieprzerwanie od ponad 80 lat.

Misja STP

Wśród głównych celów STP należy wymienić:

• propagowanie edukacji w zakresie inżynierii i nauki, 
poprzez: szkolenia, konferencje naukowo-tech-
niczne, warsztaty, seminaria, spotkania towarzyskie 
oraz wspólne zwiedzanie obiektów kulturalnych 
i przemysłowych;

• wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego 
członków Stowarzyszenia;

• tworzenie więzi zawodowej i kulturowej pomiędzy 
inżynierami oraz technikami polskimi i brytyjskimi 
pracującymi w Wielkiej Brytanii;

• wspieranie interesów inżynierów i techników pol-
skich w Wielkiej Brytanii oraz w Europie, poprzez 
reprezentację społeczności w różnych organizacjach 
państwowych i europejskich;

• utrzymywanie więzi z inżynierami i technikami 
w Polsce – Stowarzyszenie pomaga w wymianie 



Wręczenie certyfikatu członkostwa Mirosławie Michniewicz przez Piotra Świebodę.

 

5

informacji technicznych i działalności na rzecz 
nauki i techniki;

• propagowanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki;
• pomoc potrzebującym członkom, poprzez Fun-

dusz Samopomocy Stowarzyszenia (Sickness and 
Benevolent Fund);

Misja STP, która kształtowała się w okresie wojennym 
i powojennym, do dziś w dużym stopniu pozostała 
aktualna. Misję tę Stowarzyszenie realizuje poprzez 
szereg różnych projektów, tj.:

• prowadzenie wykładów, kursów oraz szkoleń;
• organizacja warsztatów, seminariów oraz konferencji;

• mentoring i coaching dla członków STP;
• tworzenie platformy do spotkań, wymiany doświ-

adczeń i wiedzy z zakresu inżynierii, budownictwa 
orasz szeroko pojętej nauki.

Stowarzyszenie Techników Polskich jest organizacją 
pożytku publicznego zarejestrowaną w brytyjskiej 
Charity Commission jako Charitable Incorporated Or-
ganisation.

Poznaj historię STP i niezwykłych ludzi, którzy przy-
czynili się do prężnego funkcjonowania organizacji 
– od 1940 roku aż do dzisiaj.

  Misja STP
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Prezesi Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii 
w latach 1940 – 2021

1940 - 1941 
prof. dr inż. Stanisław 

Płużański

1941 - 1942 
inż. J. Barcikowski

1942 - 1944 
prof. inż. Feliks Olszak

1944 - 1950 
inż. Józef Zenon 

Różański

1961 - 1962 
inż. Czesław Woyno

1962 - 1963 
dr inż. Stanisław Karol 

Liszka

1966 - 1967 
inż. Zbigniew Świdziński

1963-66 / 1967-70 
dr inż. Stanisław 

Wyrobek

1950 - 1952 
inż. Antoni Wasiutyński

1952 - 1954 
inż. Marian A. Batkowski

1954-57 / 1958-60 
prof. dr inż. Roman 

Wajda

1957-58 / 1970-71 
inż. Henryk M. Hajducki
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1972 - 1973 
inż. Jerzy S. Kucięba

1973 - 1975 
prof. dr inż. M 

Sas-Skowroński

1975 - 1980 
inż. Jerzy Antol Reicher

1980 - 1981 
gen. dypl. inż. Jerzy P. 

Morawicz

2004 - 2006 
dr inż. Andrzej Fórma-

niak

2018 - 2021 
mgr inż. Piotr Świeboda

2006 - 2009 
mgr inż. Krzysztof 

Ruszczyński

2021 - 
mgr inż. Anna Kopyto

2012 - 2015 
mgr inż. Piotr Dudek

2015 - 2018 
dr inż. Marian Zastawny

1981 - 1985 
inż. Jerzy P. Baraniecki

1985 - 1988 
dr inż. Jan Dzienisiewicz

1988 - 2000 
inż. Adam Ostrowski

2000-04 / 2009-12 
prof. dr inż. Ryszard 

Chmielowiec

Prezesi Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii w latach 1940 – 2021



8

80 lat Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii1940 – 2020

Członkowie honorowi
prof. dr inż. Olgierd Zienkiewicz † 
(członkostwo honorowe nr 1/2003)

Inżynier mechanik, naukowiec. Twórca teorii ele-
mentów skończonych. Najbardziej uhonorowany 
profesor w Wielkiej Brytanii.

prof. dr inż. Stanisław Z. Makowski † 
(nr 2/2004 – członek STP)

Twórca teorii w zakresie przestrzennych konstruk-
cji prętowych, dydaktyk, doktor honoris causa 
Politechniki Warszawskiej.

inż. Jerzy Płoszajski † (nr 3/2004 – członek STP)

Inżynier konstruktor lotniczy. Twórca samolotu 
„Smyk”.

inż. Czesław Woyno † (nr 4/2004 – członek STP)

Inżynier budowlany, żołnierz, wykładowca, działacz 
społeczny. Współtwórca Polskiego Ośrodka Społec-
zno-Kulturalnego (POSK), sekretarz jego zarządu.

mgr inż. Kazimierz Wawrzyniak † (nr 5/2004)

Sekretarz generalny FSNT-NOT. Członek Światowej 
Rady Federacji Organizacji Inżynierskich, a od 1992 
r. członek Rady Generalnej FEANI – Europejskiej 
Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich.

Prezydent Ryszard Kaczorowski † (nr 6/2005)

Ostatni prezydent II RP. Zginął tragicznie w katast-
rofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 r. Patron 
i sponsor wielu projektów Stowarzyszenia Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii.

mgr inż. Kazimierz Mochliński † 
(nr 7/2005 – członek STP)

Inżynier energetyk. Electrical Research Association 
(prace badawcze z zakresu dystrybucji energii 
elektrycznej). Członek IEE oraz CIGRE.

mgr inż. Janusz Zastocki (nr 8/2005)

Inżynier mechanik – specjalista technologii i bu-
dowy maszyn. W USA od 1981 r. Długoletni prezes 
Polonia Technica Inc., a obecnie prezes honorowy. 
Były prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce 
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Północnej. Współpracuje z STP przy promocji 
polonijnych osiągnięć nauki i techniki.

inż. Ryszard Gabrielczyk † 
(nr 9/2005 – członek STP)

Inżynier budownictwa. Projektant i wykonawca 
kilkudziesięciu dużych obiektów w Wielkiej Brytanii 
(w tym POSK-u). Przewodniczący komisji weryfik-
acyjnej STP. Działacz organizacji emigracyjnych 
(Polska Macierz Szkolna, Polska Misja Katolicka).

inż. Adam Ostrowski † (nr 10/2005 - członek STP)

Inżynier budownictwa. Ukończył Politechnikę 
Lwowską. W Anglii projektował mosty i budynki 
użyteczności publicznej. Brał udział w II WŚ jako 
lotnik polskich oddziałów bombowych. Członek 
władz Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej 
Brytanii. Wielokrotny prezes STP (1988-2000) 
oraz długoletni prezes Funduszu Samopomocy.

dr inż. Jan Starczewski † (nr 11/2006)

Naukowiec, pisarz, autor licznych artykułów, m.in. 
do „Techniki i Nauki”. Pracował w branży związanej 
z przemysłem chłodniczym i cementowym oraz 
ropy naftowej i gazów ziemnych.

dr Jan Mokrzycki (nr 12/2007)

Lekarz, autor licznych artykułów, wybitny działacz 
społeczny i polonijny. Długoletni prezes Zjednocze-
nia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

inż. Jerzy Habdank-Toczyski † (nr 13/2008)

Inżynier mechanik, działacz polonijny, współzałożyciel 
Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) 
w Londynie. W latach 1967 – 1977 skarbnik STP. 
Długoletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej STP. 
W 2014 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr inż. Jerzy Buzek (nr 14/2010)

Naukowiec z ogromnym doświadczeniem w dziedz-
inie inżynierii chemicznej i procesowej. Polityk 
z doświadczeniem krajowym jako premier oraz 
na arenie międzynarodowej jako przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego.
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prof. dr inż. Michał Kleiber (nr 15/2010)

Polski naukowiec, specjalista z zakresu mechaniki 
i informatyki. Były minister nauki. Od 2007 r. prezes 
Polskiej Akademii Nauk. Były doradca społeczny 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów 
z nauką.

mgr Ewa Mankiewicz-Cudny (nr 16/2010)

Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Prezes Zarządu Głównego FSNT-
NOT. Wieloletnia redaktor naczelna gazety inży-
nierskiej „Przegląd Techniczny”.

prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec 
(nr 17/2011 – członek STP)

Wieloletni prezes STP oraz redaktor naczelny 
„Techniki i Nauki”. Specjalność włókiennictwo. Bo-
gate doświadczenie międzynarodowe w przemyśle, 
w badaniach rozwojowych, konsultingu i akademii. 
Otrzymał główną nagrodę w konkursie im. Eugeni-
usza Kwiatkowskiego (2002 r.). W 2015 odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za 
działalność społeczną.

prof. dr inż. Janusz Romański (nr 18/2011)

Specjalista w mechanice stosowanej, inżynierii 
materiałowej, spawalnictwa oraz metod kom-
puterowych w projektowaniu nowoczesnych he-
likopterów w USA. Członek wielu amerykańskich 
towarzystw naukowych.

prof. arch. inż. Włodzimierz Bronic-Czerechowski 
(nr 19/2011 – członek STP)

Wybitny architekt i urbanista oraz wykładowca 
akademicki. Laureat wielu konkursów międzynaro-
dowych. Realizował prace projektowe w 11 stolicach. 
Prowadził prace badawcze w zakresie inteligentnych 
samowystarczalnych jednostek mieszkalnych.

prof. dr inż. Mirosław Wyszyński 
(nr 20/2011 – członek STP)

Absolwent Politechniki Warszawskiej. W Wielkiej 
Brytanii od 1980 roku. Związany z Uniwersytetem 
w Birmingham, gdzie prowadzi badania nad refor-
mowaniem paliw i zmniejszaniem szkodliwych emisji 
spalin silnikowych. Kieruje katedrą Nowoczesnych 
Technologii Pojazdów – wiodącym brytyjskim 
zespołem badawczym. W 2021 roku otrzymał 
nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.
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dr inż. Andrzej Fórmaniak (nr 21/2015 – członek STP)

Inżynier mechanik związany z transportem kole-
jowym w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Uczestniczył 
w wielu ważnych projektach: High Speed 1 (Channel 
Tunnel Rail Link), wydłużenie linii metra Piccadilly 
i Heathrow Connect dla potrzeb Terminalu 5, pro-
jekt Crossrail oraz Thameslink. Aktywnie działa 
w wielu polonijnych organizacjach. Za pracę w STP 
i w Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych został odznaczony złotymi 
odznakami STP oraz NOT.

dr Jan Tarczyński (nr 22/2016 – członek STP)

Doktor nauk humanistycznych, historyk kultury 
materialnej, publicysta, dziennikarz. Autor ponad 
30 prekursorskich źródłowych książek i ponad 
450 artykułów z dziedziny historii polskiej tech-
niki motoryzacyjnej i techniki wojskowej, a także 
historii polskiej emigracji niepodległościowej po II 
Wojnie Światowej. Członek m.in. Zarządu Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londy-
nie oraz Wiceprezes Polskiej Fundacji Kulturalnej 
w Wielkiej Brytanii, wydawcy najstarszej gazety 
polskiej w Europie: „Dziennika Polskiego – Dzien-
nika Żołnierza” i „Tygodnika Polskiego”.

dr Zbigniew A. Szydło (nr 23/2019)

Chemik i nauczyciel uczący w Highgate School 
od 1975. Urodzony w 1949 roku w Londynie. 
Ukończył studia na Imperial College London oraz 
University College London. MSc, PhD, DIC, ACGI, 
CChem i Fellow of the Royal Society of Chemistry. 
Jest autorem wielu prac naukowych oraz popular-
nonaukowych w dziedzinie nauki i historii chemii. 
Prowadził własne programy telewizyjne oraz 
wykłady w Royal Institution of Great Britain. Jego 
wystąpienia są powszechnie dostępne na YouTube. 
Bardzo aktywnie zaangażowany w popularyzację 
nauki realizowaną w ramach współpracy z STP.



Fig. 1. Biuletyn Sekcji Inżynieryjno-Bu-
dowlanej, lipiec 1955, Nr I (3). 11.

Fig. 2. Biuletyn STP, marzec 1959, 
Nr. 2/56-57. Rok XVII. 66 stron.
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Historia działalności STP 
w latach 1940 – 2021

Lata 40
Powstanie Stowarzyszenia Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii

Powstanie Stowarzyszenia zbiegło się 
z rozpoczęciem niemieckich nalotów 
na Londyn. Zebranie Założycielskie 
w Ognisku Polskim w Londynie było 
pierwszym Walnym Zebraniem STP 
i odbyło się 7 września 1940 roku. Do 
STP dołączyło wówczas 220 członków.

Rozwój STP

W ciągu trzech pierwszych lat działal-
ności Stowarzyszenie Techników Polskich 
bardzo się rozwinęło. Liczba członków 
wzrosła do 1000 osób. Powstało też 11 
komisji branżowych i wyodrębniło się 
m.in. Stowarzyszenie Elektryków Pols-
kich, STP w Szkocji i STP w Teheranie, 
a od 1945r. również STP w Rzymie.

Pierwszym środkiem łączności Zarządu STP 
z członkami były Komunikaty – kilkustronicowa 
broszura. Komunikaty początkowo zawierały jedynie 
zwięzłe wiadomości organizacyjne, lecz z czasem 
treści stały się bardziej rozbudowane i poruszały 
tematy związane ze stosunkami oraz warunkami 
panującymi w przemyśle brytyjskim. Wskazywały 
też na możliwości zatrudnienia w branży tech-
nicznej. W połowie 1941 r. w Komunikatach zaczęły 
pojawiać się także informacje o tematyce ogólnej, 



Lata 40

13

dotyczące techników i inżynierów rozsianych 
z powodu wojny po całym świecie oraz artykuły 
z różnych dziedzin techniki. Na początku 1942 r. 
kilkustronicowe wydawnictwo zmieniło nazwę na 
Biuletyn. W Biuletynie komunikat organizacyjny był 
już tylko niewielką częścią, całą resztę stanowiły 
artykuły oraz wiadomości techniczne.

Nowy statut Stowarzyszenia

W 1942 roku powstał nowy statut 
Stowarzyszenia. Oprócz działal-
ności związanej z wojną, zarząd 
powołał do życia komisje, których 
zadaniem było opracowanie planów 
dotyczących życia w powojennej 
Polsce, m. in. dotyczących szkolnictwa 
wyższego. Tak powstała w Londynie, Rada 
Akademickich Studiów Wyższych – RAST.

Polska Politechnika

Uruchomiona została Polska Politechnika z wyd-
ziałami: mechanicznym, inżynieryjnym, elektrycznym, 
chemicznym, ekonomicznym, górniczo-hutniczym 
oraz architektonicznym. Do roku 1947 politechnika 
wydała ok. 180 dyplomów dla inżynierów. Po 1947 
roku Polska Politechnika została przekształcona 

w Polish Univesity College Association Limited – 
PUCAL. Do końca swego istnienia PUCAL wydał 
750 dyplomów.

Pierwsza siedziba STP

W roku 1948 STP, ze względów formalnych, prze-
kształciło się w The Institution of Polish 
Engineers in Great Britain. W tym czasie 
organizacja zakupiła ze środków pozys-
kanych przez członków, swoją pierwszą 
własną siedzibę – budynek przy 148 
Holland Road W14. Siedziba zyskała 
nazwę „Dom Technika”. Odtąd, do roku 
1953 mieściły się tam wszystkie sekcje 
fachowe oraz sekretariat STP.

Ważne osiągnięcia STP w okresie 
wojennym

W okresie wojennym Stowarzyszenie Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii prężnie działało i może 
poszczycić się wieloma osiągnięciami, m.in.:

• Powstał Polski Wojskowy Warsztat Radiowy – 
ENIGMA.

• Stworzone zostały wynalazki i udoskonalenia 
wyposażenia wojskowego, m.in. wykrywacz min, 



Londyn 1949r. Generał Anders w czasie składania wieńca przed grobem 
„Nieznanego Żołnierza”. Od lewej: S. Gierat, gen. Anders, gen. Odzier-
zyński, członkowie STP: inż. J. Kazimierski i inż. Różański.
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działko p-lotnicze “Polsten”, zminiaturyzowana 
radiostacja, peryskop czołgowy, wyrzutniki 
bombowe w samolotach i wiele innych.

• Powołano i obsadzono Wojskowy Instytut Tech-
niczny, Wydział Studiów Technicznych Inspek-
toratu Lotnictwa, Biuro Badań Technicznych 
Saperów, Centrum Szkolenia Grup Technicznych, 
Wojskowy Instytut Geograficzny, Polski Wojskowy 
Warsztat Radiowy.

• Ponad 800 członków STP pracowało w przed-
siębiorstwach i instytucjach technicznych na 
terenie Wielkiej Brytanii.

Lata 50
Kursy kreślarskie

W roku 1952 STP rozpoczęło organizację kursów 
kreślarskich – jedno, – dwu i – trzyletnich dla wy-
chowanków szkół średnich i osób z wykształceniem 
humanistycznym. Łącznie kursy ukończyło około 
750 uczestników. Większość z nich znalazła pracę 
w przemyśle oraz przedsiębiorstwach usługowych.

Akcja w obronie Biblioteki Polskiej

W roku 1954 Stowarzyszenie przyczyniło się do 

zachowania Biblioteki Polskiej, którą, po zamknięciu 
PUCAL, władze Wielkiej Brytanii przeznaczyły do 
likwidacji. Stowarzyszenie zorganizowało publiczną 
akcję w obronie Biblioteki Polskiej, która zakończyła 
się sukcesem. Ocalono duże zbiory biblioteczne, 
które znalazły schronienie w budynku PUCAL przy 
5 Princess Garden w South Kensington. Budynek 
ten stał się także od 1954r. nową siedzibą STP.

Pierwsze wydanie „Techniki i Nauki”

W 1957 roku, na Walnym Zebraniu STP, wysunię-



„Nauka i Technika” - pierwsze wydanie z lat 50.
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ty został projekt wydawania pisma, które 
będzie reprezentowało wszystkie polskie 
organizacje techniczne poza krajem. Zarząd 
przyjął projekt. Rozpisano w tej sprawie 
ankietę do bratnich organizacji w Argentynie, 
Australii, Belgii, we Francji, w Kanadzie, 
Republice Południowej Afryki oraz w USA. 
Zaproponowany projekt spotkał się z dużą 
aprobatą. W związku z tym, STP postanowiło 
wydawać pismo jako kwartalnik, pod tytułem 
Technika i Nauka.

We wrześniu 1958 roku, staraniem Inżyni-
erów i Techników w Wielkiej Brytanii, ukazał 
się pierwszy numer kwartalnika „Technika 
i Nauka”, w nakładzie przekraczającym tysiąc 
egzemplarzy. Na czasopismo składały się: 
artykuły, raporty, recenzje, monografie oraz 
przedruki z innych czasopism – głównie 
w języku polskim.



Prezydium uroczystości 20-lecia STP. Od lewej: J. Kabza, B. Rudziński, 
M. Batkowski, F. Kraczkiewicz, R. Syski, NN, przemawia T. Felsztyn.

Redaktorzy naczelni „Techniki i Nauki”. Od lewej: R. Syski, Jerzy Wielogórski, H. Hajducki, M. Sas-Skowroński, S. Wyrobek, Z. Szkopiak, J. Marcinkiewicz, 
J. Płoszajski i Ryszard Chmielowiec.
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Wśród autorów nie zabrakło wybitnych naukowców. 
Do gazety pisał m.in. laureat pokojowej Nagrody 
Nobla – prof. dr Józef Rotblat. Byli też ludzie ze 
świata polityki: prezydent – Ryszard Kaczorowski, 
premier – prof. dr Edward Szczepanik, ministrowie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP: prof. dr hab. 
inż. Andrzej Wiszniewski oraz prof. dr hab. inż. 
Michał Kleiber.

Lata 60
20-lecie STP

W 1960 r. odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia 
Stowarzyszenia Techników Polskich. Obchody miały 
miejsce w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Budowa Polskiego Ośrodka Społeczno-Kul-
turalnego w Londynie

Najważniejszym osiągnięciem Stowarzyszenia 
w latach 60. ubiegłego wieku była podjęta w roku 
1963 inicjatywa budowy Polskiego Ośrodka Społec-
zno-Kulturalnego (POSK) w Londynie. W dniu 12 
czerwca 1964 roku, na Nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniu, STP uchwaliło przekazanie całego 
posiadanego majątku na rzecz budowy POSK, 
z zagwarantowaniem sobie minimalnych praw 
lokalowych w powstałym ośrodku. Na podobnych 



Wrzesień 1969 roku. Electrical Supplies Co. Nabyta działka pod budowę 
POSK-u. W środku – prezes STP inż. Roman Wajda, z lewej C. Woyno, 
sekretarz, po prawej – K. Głuchowski, skarbnik.

POSK podczas budowy.
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warunkach swój majątek przekazał Uniwersytet 
PUCAL. Łącznie przekazano pokaźny majątek, 
który składał się ze sprzedaży szeregu budynków 
zlokalizowanych w centralnych dzielnicach Londynu. 
Wielu członków STP zaangażowało się w prace przy 
budowie POSK, tym samym działalność statutowa 
przeniosła się na drugi plan.

W marcu 1965 roku ruszyła budowa ośrodka POSK. 
Na 100 początkowych członków POSK, 35 należało 
do STP. Technicy czuli, że to na nich spoczywa 
szczególna odpowiedzialność za realizację podjętej 
inicjatywy. POSK budowano – od chwili podjęcia 
decyzji – przez ponad dziesięć lat. W tym czasie 
pojawiały się różne trudności, zarówno finansowe, 

jak i konstrukcyjne, związane z przepisami bez-
pieczeństwa publicznego. W rezultacie konieczna 
była zmiana niektórych początkowych założeń 
projektowych. Ostatecznie pokonano wszystkie 
wyzwania i budowa została zakończona sukcesem.

Ogromny wysiłek w projekt budowy ośrodka POSK 
włożył profesor Romana Wajdy – kilkukrotny 
prezes STP, a później także pierwszy przewod-
niczący POSK.



Otwarcie wystawy przez prezydenta prof. Stanisława Ostrowskiego (rok 
1974), przemawia prezes STP – Sas-Skowroński, obok Irena Sagajłło.
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Lata 70
Jubileusz 30-lecia STP i obrady Kongresu 
Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej na 
Obczyźnie

We wrześniu 1970 roku zbiegły się ze sobą dwa 
wydarzenia: Jubileusz 30-lecia STP oraz obrady 
Kongresu Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej na 
Obczyźnie. Prace przygotowawcze do Kongresu, 
trwały trzy lata, przewodniczył im ówczesny prezes 
STP i przewodniczący POSK – prof. Roman Wajda. 
Komitet organizacyjny pracował w nowo powsta-
jącym budynku POSK. W obradach wzięło udział 
kilkuset naukowców i przedstawicieli Polonii niemal 
ze wszystkich części świata. Zarówno obrady, jak 
i liczne wystawy, odbywały się w pomieszczeni-
ach Wydziału Mechanicznego w Imperial College 
w South Kensington.

Wystawa projektów polskich inżynierów

Kilka lat później, w 1974 roku, Stowarzyszenie 
urządziło publiczną wystawę projektów i prac 
wykonanych przez polskich techników oraz inżyni-
erów. Celem wystawy było promowanie osiągnięć 

zawodowych polskich inżynierów pracujących poza 
krajem, aby ich wysiłki nie poszły w zapomnienie.

Nowa siedziba STP

Od 1977 roku STP miało swoje własne pomieszczenie 
w nowo powstałym budynku POSK – pokój na 
3. piętrze, obok sali wykładowej Polskiego Uniw-
ersytetu na Obczyźnie (PUNO). Dzięki wysiłkom 
zarządu i staraniom członków organizacji, życie 
STP, które przez minione dziesięć lat skupiało swoje 
główne działania na budowie polskiego ośrodka, 
wróciło do normy. Znów odbywały się odczyty, 



40-lecie STP 1980. Przemawia prezydent E. Raczyński.
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wykłady, comiesięczne spotkania oraz wydarze-
nia towarzyskie – to wszystko ponownie stało się 
główną działalnością STP.

Lata 80
Zjazd członków Stowarzyszenia

W dniach 30 maja – 1 czerwca 1980 rok, z okazji 
40-lecia STP, w Londynie, odbył się zjazd członków 
Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Wzięło 
w nim udział około 150 osób. Z tej okazji w POSK 
została otwarta wystawa prac członków STP (ok. 
50 plansz).

Wystawa ukazywała osiągnięcia inżynierów polskich 
na uchodźstwie, ich wkład w życie ekonomiczne 
i kulturalne krajów, w których się znaleźli. Wśród 
prawie 50 wystawców z Wielkiej Brytanii, Kanady 
i Stanów Zjednoczonych obecni byli reprezentanci 
prawie wszystkich branż przemysłu, inżynierii, 
budownictwa, instytutów badawczych oraz szkol-
nictwa. Wystawa przedstawiała także etapy rozwoju 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii w czasie swojego 40-letniego istnienia.



Prezes STP inż. A. Ostrowski w rozmowie z prezydentem RP – 
Lechem Wałęsą.
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Lata 90
50-lecie STP w Wielkiej Brytanii

W niedzielę, 23 września 1990 roku odbyła się 
uroczystość 50-lecia STP w Wielkiej Brytanii. Na 
uroczystości pojawiło się wielu znanych gości, m.in. 
prezydent RP Lech Wałęsa.

Z tej okazji opublikowano numer specjalny „Techniki 
i Nauki. Przez 50 lat „Technika i Nauka” rejestrowała 
i upamiętniała osiągnięcia polskich inżynierów 
i techników na Obczyźnie. Zostało to docenione 
przez wiele wybitnych osobistości.

(...) Wydawnictwo Stowarzyszenia, periodyk „Tech-
nika i Nauka, jest właśnie takim nadzwyczaj waż-
nym, wielopłaszczyznowym elementem utrwalania 
narodowej tożsamości i kształtowania obrazu 
polskiej myśli technicznej poza krajem. Jest także 
międzynarodowym forum wymiany informacji 
i osiągnieć twórczych, przypominających o dokona-
niach naszych rodaków, rozproszonych w różnych 
częściach świata.

Fragment tekstu ze „Słowa Wstępnego” prezy-
denta Ryszarda Kaczorowskiego do Nr 71/2002 
„Techniki i Nauki”.



Pokaz kolekcji odzieży w formie teatru mody.
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Lata 2000
60-lecie Stowarzyszenia Techników Pol-
skich w Wielkiej Brytanii

W dniach 22-25 września 2000 roku, w Londynie, 
w siedzibie w POSK odbyła się uroczystość z oka-
zji 60-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii. Celem uroczystości 60-lecia 
było nie tylko uczczenie dotychczasowej ogromnej 
pracy wszystkich zaangażowanych w działalność 
STP, ale również przedstawienie organizacji nowemu 
pokoleniu techników i inżynierów zamieszkałych 
na terenie Wielkiej Brytanii. Wielu z nich zaczęło 
wówczas wstępować do STP i kontynuowało 
działalność już w nowym stuleciu.

Chcąc wzbogacić formę obchodów, organizatorzy 
wydarzenia zaprosili do współorganizacji Polskie 
Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (PTNO), 
a także – znany w świecie – Instytut Włókien 
Naturalnych z Poznania. Instytut przygotował 
dla uczestników Sympozjum materiały naukowe 
na sesję naukową, a dla szerokiej publiczności 
wystawę gobelinów artystycznych w Galerii POSK 
oraz pokazy kolekcji odzieży z najnowszych tkanin 
w formie teatru mody.

Polskie Forum Naukowo-Techniczne 
w Londynie

W 2002 roku, w Centrum Konferencyjnym Bryty-
jskiej Izby Przemysłu i Handlu w Londynie, miało 
miejsce Polskie Forum Naukowo-Techniczne. Prócz 
przybyłych z Polski naukowców i przedsiębiorców 
brytyjskich, na Forum pojawiły się osobistości znane 
ze świata politycznego i gospodarczego Wielkiej 
Brytanii. Wśród ponad 100 przedstawicieli firm bry-
tyjskich znaleźli się też członkowie Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Inżynierowie 
z STP czynnie uczestniczyli w debatach poświęco-
nych współpracy polsko-brytyjskiej w dziedzinach 



Profesor Olgierd Zienkiewicz
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nauki i techniki, m.in. o rozwoju informatyzacji, 
nanotechnologii, biotechnologii i biomedycynie, 
a także o ochronie środowiska.

Wprowadzenie członkostwa honorowego

Rok 2002 przyniósł ważną 
zmianę w statucie STP 
– wprowadzono nową 
kategorię członka Sto-
warzyszenia – członek 
honorowy. Numer 1. na-
dano prof. dr inż. Olgierdowi 
Zienkiewiczowi – polskiemu 

matematykowi, który pracował i mieszkał w Wielkiej 
Brytanii. Profesor Olgierd Zienkiewicz jako jeden 
z pierwszych na świecie zastosował metodę ele-
mentów skończonych (MES) do obliczeń konstruk-
cyjnych oraz stworzył podręcznik na ten temat. 
Profesor Zienkiewicz był laureatem wielu nagród, 
twórcą ponad 600 pozycji naukowych, członkiem 
Królewskiego Towarzystwa Naukowego, Królewskiej 
Akademii Inżynierii oraz wielu innych organizacji.

Pierwsza witryna internetowa STP

W 2003 roku powstała pierwsza witryna internetowa 
STP: www.stpuk.org – adres ten przez lata postał 

niezmienny i nadal funkcjonuje. Przez kolejne lata 
zmieniał się jednak wygląd witryny – ewoluował 
wraz z rozwojem Internetu, nowych technologii 
i wraz z rozwojem samego STP.

Apel Paryski

Rok 2003 to przede wszystkim prace związane 
z ogłoszeniem w Londynie Apelu Paryskiego – 
memorandum 6 polonijnych organizacji technicznych 
apelującego do rodaków w kraju o głosowanie na 
TAK w referendum europejskim. Apel Paryski był 
ważnym głosem środowiska polonijnych inżynierów 
i techników w sprawie przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Apel Paryski został zamieszczony 
w jednym z wydań „Nauki i Techniki”:

„Polonia naukowo-techniczna posiada bogate 
i wielostronne doświadczenia pracy zawodowej 
w krajach członkowskich Unii Europejskiej, popar-
te znaczącymi osiągnieciami w niemal każdej 
dziedzinie techniki i technologii. W oparciu o te 
doświadczenia zauważamy istotne korzyści, które 
staną się udziałem Polski po uzyskaniu członkostwa 
w Unii Europejskiej. (...) Członkostwo w Unii umożliwi 
zwiększenie konkurencyjności, zapewni możliwość 
wykorzystania potencjału technicznego i aktywności 
polskich środowisk technicznych. (...) W imieniu 



Zebranie inauguracyjne: przemawia śp. prezydent II RP – Ryszard 
Kaczorowski. Drugi z lewej: prof. Ryszard Chmielowiec (Prezes STP).
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polonijnych środowisk naukowo-technicznych 
wzywamy Rodaczki i Rodaków o solidarny udział 
w nadchodzącym referendum oraz o zdecydowane 
poparcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, które 
rozpocznie nowy rozdział w historii naszego kraju”.

„Apel Paryski” – zamieszczony w 71. numerze 
„Techniki i Nauki”.

Startują Czwartki 4YOU – wykłady 
popularnonaukowe

W październiku 2003 roku ruszył projekt wykładów 
popularnonaukowych, którym nadano nazwę 
Czwartki 4YOU. Czwartki 4YOU to cykl wykładów 
popularnonaukowych, podczas których specjal-
iści w wielu branż poruszają tematy z dziedziny 
inżynierii, techniki, architektury, budownictwa etc. 
Regularne spotkania bardzo szybko zdobyły rzeszę 
sympatyków. Obecnie Czwartki 4YOU to stała, 
ciesząca się dużym zainteresowaniem, pozycja 
w działalności STP.

Inauguracja Europejskiej Federacji Poloni-
jnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

W 2004 roku, na 8 dni przed wejściem Polski do 
Unii Europejskiej, w dniu 23 kwietnia w Londynie, 

odbyła się uroczysta Inauguracja Europejskiej 
Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych (EFPSTN). Do Federacji przystąpiły cztery 
założycielskie stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich 
w Austrii,

• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich 
we Francji,

• Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów 
i Techników w Niemczech,

• Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Bry-
tanii.



Plakat z roku 2000 z III Sympozjum „Polacy Razem”.
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W kolejnych latach do Federacji dołączyły dwa 
stowarzyszenia z Litwy:

• Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy,
• Stowarzyszenie Techników i Inżynierów na Litwie.

Głównym celem działania Federacji jest: „Wspieranie 
integracji polonijnych środowisk naukowo-tech-
nicznych i techniczno-gospodarczych w Europie, 
uznając równocześnie ich niezależność i różnorodność”.

65-lecie STP i Międzynarodowe Sympoz-
jum “Polacy Razem”

2004 rok to także uroczyste obchody 65-lecia STP. 
Obchody odbyły się 22 października 2004 roku. 
Połączone zostały z „Wystawą 65-lecia” oraz sesją 
naukową z udziałem delegacji z 7 krajów. Patronat 
nad uroczystościami objął prezydent Ryszard Kac-
zorowski.

W ramach obchodów jubileuszu STP zorganizowano 
również, wspólnie z EFPSNT i NOT, kolejną edycję 
Międzynarodowego Sympozjum “Polacy Razem”. 
W sympozjum uczestniczyli reprezentanci z Ameryki 
Północnej, Polski i Europejskiej Federacji Polonijnych 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Podczas 
spotkania debatowano na temat podniesienia statusu 



Lata 2000

25

osób wykształconych oraz za sprawę dużej wagi 
uznano uporządkowanie statusu polskiego inżyni-
era w Unii Europejskiej – tak aby tytuł inżyniera 
mógł być identyczny dla wszystkich krajów Unii 
i równorzędnie traktowany, bez względu na kraj 
pochodzenia. TV Polonia przygotowała 30-minutową 
transmisję z uroczystości. Film ten stał się ważnym 
dokumentem w historii STP. Reportaż wyemitowano 
17 listopada 2005 roku w programie pt. „Legenda, 
która nie może zaginąć”.

I Polonijne Forum Inżynierskie „Inicjaty-
wa Londyńska”

Rok 2006 to szereg wydarzeń, wśród których koniec-
znie trzeba wskazać „Inicjatywę Londyńską”, czyli 
I Polonijne Forum Inżynierskie. Forum miało miejsce 
25 czerwca w Londynie. Była to odpowiedź na apel 
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego o pomoc 
młodym polskim inżynierom, którzy przybywali do 
Wielkiej Brytanii szukając zatrudnienia. W wyniku 
„Inicjatywy Londyńskiej” ruszyły pierwsze kursy 
AutoCAD Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. 
Kury organizowane były przy współpracy z STP.

II Polonijne Forum Inżynierskie

W roku 2007 odbyło się II Inżynierskie Polonijne 

Forum Inżynierskie z udziałem brytyjskich organ-
izacji i pracodawców. Uczestnicy Forum zatwierdzili 
koncepcję Centrum Adaptacji Zawodowej dla polskich 
inżynierów, która zakładała, że powinni oni zdobyć 
doświadczenie na rynku brytyjskim, z zamysłem 
powrotu do kraju w dłuższej perspektywie.

Otwarcie Akademii Technicznej

Bezpośrednim następstwem I i II Forum Inżyniersk-
iego było otwarcie przez STP w roku 2008 Akademii 
Technicznej [ang. The Academy od Applied Engi-
neering], która zaoferowała pomoc rodakom poprzez 
prowadzenie dla nich kursów i szkoleń.

W Akademii wykwalifikowana kadra prowadziła 
kursy z projektowania AutoCad. Przeprowadzano 
także inne kursy i szkolenia, przede wszystkim dla 
Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii z myślą 
o poszerzaniu kwalifikacji zawodowych i zdoby-
waniu nowych umiejętności. Akademię od począt-
ku wyróżniał profesjonalizm kadry, innowacyjne 
rozwiązania, oparte o aktualne osiągnięcia nauki 
oraz nowatorskie metody nauczania. Akademia 
Techniczna od początku dysponowała doskonałej 
jakości sprzętem szkoleniowym, jego ofiarodawcą 
był Konsulat Generalny RP w Londynie, który objął 
patronat nad Akademią. Opiekę nad Akademią 



Początki działalności Akademii Technicznej .

Kursy w Akademii Technicznej.

Wyremontowana sala wykładowa.
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Techniczną sprawował początkowo Krzysztof 
Ruszczyński, w roku 2010 zastąpił go Wojciech 
Szulc, a w latach 2016 do 2020 roku Akademię 
prowadziła Małgorzata Pogorzelska.

50-lecie gazety „Technika i Nauka”

Rok 2010 to 50-lecie pisma „Technika i Nauka”. Z tej 
okazji Stowarzyszenie zorganizowało „Tydzień Nauki 
i Techniki Polonijnej”. Patronat nad wydarzeniem 
objął Minister Nauki i Prezes „Wspólnoty Polskiej”. 
W ramach obchodów odbyły się liczne seminaria. 
Zorganizowano też wystawę okolicznościową.

70-lecie STP i Konferencja Historyczna

2010 rok to jednocześnie dla STP rok jubileuszowy – 
70-lecie organizacji. Obchody jubileuszu odbywały 
się w dniach 25-26 września. W jubileusz 70-lecia 
Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Bry-
tanii zostało uhonorowane medalem Pro Memoria.
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Z tej okazji miała miejsce m.in. Konferencja His-
toryczna „Zarys historii STP w Wielkiej Brytanii 
w okresie 1940-2010 r.”. Konferencja dedykowana 
była pamięci prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
– członka honorowego STP, zmarłego tragicznie 
w katastrofie samolotu prezydenckiego. Patronat 
specjalny nad obchodami objął prof. Jerzy Buzek 
– przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 
Udział w konferencji wzięły delegacje inżynierskie 
z Polski, Europy, Ameryki Północnej oraz Republiki 
Południowej Afryki.

Z prawdziwym zainteresowaniem przyjąłem infor-
mację o 70-letniej już działalności Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – pisał 
Krzysztof Lisak, poseł Parlamentu Europejskiego, 
w liście gratulacyjnym skierowanym do STP. – Jest-
em Państwu niezmiernie wdzięczny za promowanie 
naszej ojczyzny na forum międzynarodowym, inte-
gracje licznych środowisk i organizację wspólnych 
projektów. Nadajecie ton debacie o Polsce, kreujecie 
jej nowoczesny wizerunek i dajecie świadectwo 
przemian, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat. Własnym przykładem burzycie stereotypy o Po-
lakach, pokutujące wśród społeczeństw. Państwa 
działalność jest wyjątkowa.



Czwartki 4U - plakat z 2014 roku.

Czwartki 4U - wykład.
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Lata 2011 - 2015
Kontynuacja i rozwój projektów 
z poprzednich lat

Przez pięć kolejnych lat STP kontynuowało rozpoczęte 
wcześniej projekty, m.in. takie jak:

Czwartki 4YOU

W latach 2011-2015, w ramach cyklu Czwartki 
4YOU odbyło się dużo wykładów na rozmaite tem-
aty, które przyciągnęły wielu zainteresowanych. 
Celem spotkań było promowanie najnowszych 
technologii, które w danym czasie wyznaczają 
trendy w nauce i technice, a także nawiązywanie 
nowych kontaktów zawodowych – część każde-
go spotkania przeznaczona jest na networking. 
Czwartki 4YOU to również okazja przedstawienia 
swojej pracy szerokiemu gronu odbiorców.



Uczestnicy kursów podczas zajęć w Akademii Technicznej. Fot. Piotr Dudek.

Lata 2011 - 2015
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Kursy Akademii Technicznej 2011 - 2015

W roku 2011 i 2012 roku Akademia Technicz-
na poszerzyła swoją ofertę szkoleniową. Prócz 
cieszących się dużym zainteresowaniem kursów 
AutoCAD pojawiły się także kursy:

• Kursy IT dla początkujących,
• MS Windows dla pracujących,
• Sketch-up,
• Kursy IT dla seniorów
• Fotografia od A do Z



Tworzenie platformy spotkań dla członków STP to ważny punt działal-
ności Stowarzyszenia. Na zdjęciu wspólna wyprawa do Peak District.

Piknik organizowany przez STP.
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Wydarzenia integracyjne

Niewątpliwie ważnym elementem działalności STP 
jest tworzenie platformy spotkań dla polskich inżyni-
erów, techników i naukowców. Podczas wydarzeń 
o nieformalnym charakterze uczestnicy mogą poznać 
bliżej innych członków oraz ich rodziny. W latach 
2011-2015 odbyło się wiele integracyjnych spotkań 
członków i sympatyków STP, m.in. spływ pontonowy, 
wycieczki do muzeów, imprezy okolicznościowe, tj. 
Andrzejki, czy pikniki w parku, m.in. piknik pod hasłem 
„Świętujmy razem 25-lecie wolnej Polski”. W latach 
2011-2015 STP kładło duży nacisk na organizację 
wydarzeń integracyjnych, a ich głównym zadaniem 
była integracja osób należących do Stowarzyszenia.



Odwiedziny w Bletchley Park. Siedziba kryptologów podczas II Wo-
jny Światowej.

Spotkanie Opłatkowe w 2012r.: wspólne świętowanie to okazja to za-
cieśnienia więzi.

Spotkanie Opłatkowe w 2012r.: licytacja charytatywna, prowadzona przez 
Małgorzatę Pogorzelską.

Lata 2011 - 2015
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Spotkania Opłatkowe (2011 - 2015)

Lata 2011-2015 to także odbywające się w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia cyklicznie Spotkania 
Opłatkowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 
Spotkania te mają wieloletnią tradycję sięgającą 
początków istnienia Stowarzyszenia. Na spotkania 
opłatkowe przychodzą członkowie oraz sympatycy 
STP i jest to jedno z tych wydarzeń, na których 
atmosfera serdeczności, przyjaźni i wzajemnego 
szacunku jest bardzo mocno odczuwalna.

W roku 2012 STP organizowało wystawę “Polacy 
na Olimpiadzie”. Z okazji zbliżającej się olimpiady 
letniej w Londynie zorganizowano wystawę zdjęć 

prezentującą polskich inżynierów na tle nowo wybu-
dowanych obiektów olimpijskich. Zdjęcia z wystawy 
zostały wystawione na licytację podczas Spotkania 
Opłatkowego. Dochód z licytacji przekazano na 
cele charytatywne.



Konferencja BIM dla Polski – Ambasada Polska w Londynie. Pierwszy z lewej: Piotr Dudek (Prezes STP).
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Nowe projekty i wydarzenia  
(2011 – 2015)
Mentoring STP

W 2013 roku ruszył projekt „Mentoring STP”, w ramach 
którego młodsi stażem członkowie Stowarzyszenia 
mogą skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych 
kolegów i koleżanek. Program do dziś cieszy się 
dużą popularnością i stanowi bardzo ważną część 
działalności Stowarzyszenia. Mentorzy, którzy 
dołączyli do projektu, służą poradą i pomocą przy 
zdobywaniu kwalifikacji zawodowych np. brytyjskich 
uprawnień zawodowych oraz przy podejmowaniu 

decyzji dotyczących możliwych ścieżek kariery. 
Celem programu mentoringowego jest stworzenie 
członkom Stowarzyszenia możliwości skorzystania 
z szerokiej bazy kontaktów oraz nawiązania relacji 
ze specjalistami z różnych branż i o różnorodnym 
poziomie doświadczenia zawodowego.

Szkolenia dla członków STP

Uzupełniając działalność szkoleniową w ramach 
Akademii Technicznej, w dniach 21-22 lipca 2013 
roku przeprowadzone zostały szkolenia dla członków 
STP: „Coaching w biznesie” oraz „Wyznacz sobie 
cel – realizacja przyjdzie sama”.



Wręczenie Złotego Krzyża Zasługi Piotrowi Dudkowi przez Prezydenta 
Polski Bronisława Komorowskiego. Zdjęcie: Łukasz Kamiński, fotograf 
Prezydenta RP.

Nowe projekty i wydarzenia (2011 – 2015)
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Międzynarodowa Konferencja BIM dla 
Polski – ryzyko i wyzwania

21-23 marca 2014 r. w Londynie miała miejsce 
Konferencja Międzynarodowa pod hasłem „BIM 
dla Polski – ryzyko i wyzwania”. Konferencja zgro-
madziła największe autorytety Polski i zagranicy 
w dziedzinie Building Information Modelling. Jej 
przesłaniem były możliwości bezpośredniego 
wykorzystania procesu BIM w realizacji projektów 
budowlanych. Konferencja została zorganizowa-
na z udziałem przedstawicieli firm projektowych 
i wykonawczych, wyższych uczelni, stowarzyszeń 
i organizacji technicznych oraz organizacji rządowych 
z Polski i Wielkiej Brytanii.

Złoty Krzyż Zasługi

2 maja 2014 roku, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski, podczas spotkania 
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z okazji Dnia 
Polonii i Polaków za Granicą, wręczył odznaczenia 
państwowe zasłużonym działaczom polonijnym. 
W gronie uhonorowanych osób znalazł się prezes 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii Piotr Dudek, odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi za dokonania w działalności na rzecz 

środowisk polonijnych, za popularyzowanie i pro-
mowanie polskiej wiedzy i kultury.

Konferencja Science Polish Perspectives

24 i 25 października 2014 r. odbyła się Konferencja 
Science Polish Perspectives Oxford.

W ramach konferencji Stowarzyszenie zorgan-
izowało szkolenia i warsztaty dla studentów, m.in:

• Szkolenie dla młodych inżynierów – program 
obejmował zagadnienia inżynieryjne dla młodych 
adeptów sztuki budowlanej.

• Biuro Karier – eksperci z STP udzielali informacji 
o możliwościach rozwoju zawodowego.



Spotkanie członków STP EFSNT – Wilno.
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Walne Zebranie EFPSNT – Wilno

W październiku 2014 r. inżynierowie z STP wzięli 
udział w Walnym Zebraniu Europejskiej Federacji 
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych, 
które odbyło się w Wilnie. Na spotkaniu została 
omówiona działalność Federacji. Z okazji 10-lecia 
EFPSNT odbyła się również międzynarodowa kon-
ferencja, a na niej m.in. wykład o wkładzie inżynierów 
polskich w rozwój technologii i innowacyjności, 
polepszający stan gospodarczy krajów Europy.

Kuźnia Liderów

25 i 26 listopada 2014 r. Członkowie STP uczest-
niczyli w warsztatach Kuźni Liderów. Tematem 
warsztatów było kształtowanie umiejętności lider-
skich w zakresie realizacji projektów społecznych 
związanych z brytyjską Polonią oraz budowanie 
relacji między partnerami przy różnych przedsięwzi-
ęciach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
wielu polonijnych środowisk i organizacji, a także 
polscy studenci uczący się na brytyjskich uczelniach.



Tablica upamiętniająca wkład STP i PUCAL w budowę POSK. Od prawej 
Adam Ostrowski, Krzysztof Ruszczyński, Jerzy Habdank-Toczyski, 
Andrzej Fórmaniak, Jacek Zazulin.

Odnowione biuro STP po remoncie.

Nowe projekty i wydarzenia (2011 – 2015)
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Tablica pamiątkowa w POSK

W ramach obchodów 50-lecia POSK, w listopadzie 
2014 roku, doszło do zawieszenia tablicy upa-
miętniającej wkład i wysiłek STP i PUCAL (Polish 
University College Association) w budowę Polskiego 
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Tablicę odsłonił 
Jerzy Habdank-Toczyski, wieloletni członek STP 
oraz jeden z współzałożycieli POSK.

Remont i renowacja biura STP w POSK

W grudniu 2014 roku przeprowadzony został re-
mont biura STP w POSK. Zostały odnowione ściany, 
sufit, podłoga, zainstalowano nowe wyposażenie. 
Zadbano o to, by stanowiska i oświetlenie sprzyjały 
efektywnej pracy inżynierów. Podczas projektowania 
biura wykorzystano m.in. najnowsze rozwiązania 
do modelowania oświetlenia.

Akcje charytatywne

W latach 2011 – 2015 STP włącza się także w różnego 
rodzaju akcje charytatywne. Inżynierowie z STP 
pomogli m.in. dzieciom z Domu Dziecka w Boch-
ni: zorganizowano szkołę języka angielskiego dla 



Uroczystość 75-lecia otworzył Piotr Dudek – prezes STP.

75-lecie STP: Przemawia Prezes NOT Ewa Mankiewicz-Cudny.
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wychowanków domu dziecka. Przekazano także 
sprzęt PC Zespołowi Szkół Budowlanych w Bochni.

Targi Polish Design Fair – Spring 2015

W dniach 7-8 marca 2015 roku STP zorganizowało 
Targi Polish Design Fair – Spring 2015. Targi od-
były się w ramach działalności Akademii Design 
– nowego projektu STP propagującego polski 
design na rynku brytyjskim.

75-lecie STP i II Międzynarodowa Konfer-
encja „BIM dla Polski – ryzyko i wyzwania”

W dniach 27–29 marca 2015 roku, w Londynie, 
odbyły się uroczyste obchody 75-lecia Stowarzysze-
nia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Hasłem 
przewodnim obchodów było: „Celebrujemy trad-
ycje. Tworzymy przyszłość.” Uroczystość została 
zorganizowana w sali konferencyjnej Ambasady 
RP w Londynie.

Patronat honorowy nad obchodami objęli:

• Witold Sobków – ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej w Londynie,

• Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk,



75-lecie STP. Drugi z lewej inż. Adam Ostrowski (prezes STP w latach 
1988 -2000).

Członkowie STP podczas interaktywnej prezentacji. Od lewej Michał 
Wroński, Marta Truskowska, Bartosz Truskowski.

Nowe projekty i wydarzenia (2011 – 2015)
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• Andrzej Roch Dobrucki – prezes Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa,

• Ewa Mankiewicz-Cudny – prezes Federacji 
Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT,

• Włodzimierz Szymczak – prezydent Europejskiej 
Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE),

• Stefan Wylężek – rektor Polskiej Misji Katolickiej 
w Anglii i Walii

Obchody składały się z konferencji, prezentacji 
i debat. W ramach obchodów 75-lecia odbyła się 
również druga edycja Międzynarodowej Konferencji 
„BIM dla Polski”. W programie konferencji znalazły 
się następujące zagadnienia:

• BIM dla inwestycji drogowych
• Wykorzystanie BIM-u przy inwestycjach pub-

licznych
• Debata na temat przyszłości BIM w Polsce

Nie zabrakło także wstępów wokalno-artystycznych. 
Jubileusz zwieńczyła wspólna wycieczka: „Śladami 
polskich inżynierów w Londynie”, podczas której 
goście zwiedzili m.in. budowę nowej stacji metra 
Crossrail przy Bond Street, przy budowie, której 
biorą udział polscy inżynierowie – członkowie STP.



Uroczystości odsłonięcia tablicy. W spotkaniu uczestniczyli znani przedstawiciele świata nauki, polityki i Kościoła. Przemawia dr. Marian Zastawny 
(fot. Mirosław Wójtowicz).

Tablica odsłonięta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
w Warszawie.
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Odsłonięcie tablicy w Warszawie

Jesienią 2015, w Katedrze Polowej Wojska Polskie-
go w Warszawie, odbyło się uroczyste odsłonięcie 

tablicy upamiętniającej wkład polskich techników 
i inżynierów lotnictwa (z których wielu było członkami 
STP) w działania wojenne podczas II wojny świa-
towej. Z okazji odsłonięcia tablicy dr inż. Marian 
Zastawny, nowo wybrany prezes STP, wygłosił 
przemówienie okolicznościowe.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
75-lecie STP

6 września 2015 roku, w kościele pw. św. Andrzeja 
Boboli w Londynie, odbyło się uroczyste odsłonię-
cie tablicy upamiętniającej 75-lecie STP. Aktu 
poświęcenia dokonał abp Wojciech Polak, Pry-
mas Polski, wraz z ks. Prał. Stefanem Wylężkiem, 
Rektorem PCM. Przemówienie okolicznościowe 
wygłosił prezes STP – dr inż. Marian Zastawny.



Okolicznościowe wystąpienie z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej. 
Przemawia dr. Marian Zastawny.

Prezesi STP, od lewej Ryszard Chmielowiec, Krzysztof Ruszczyński, 
Jerzy Habdank-Toczyski (honorowy członek), Andrzej Fórmaniak, 
Marian Zastawny, Piotr Dudek.

Uroczystość wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski 
prof. Ryszardowi Chmielowiec.

Tablica upamiętniająca 75-lecie STP.

Nowe projekty i wydarzenia (2011 – 2015)
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Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

W listopadzie 2015, prof. Ryszard Chmielowiec, 
wieloletni członek, wiceprezes oraz były prezes 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii został odznaczony Krzyżem Oficerskim 

Orderu Odrodzenia Polski za działalność społec-
zną. Uroczystość wręczenia Orderu odbyła się 
w Ambasadzie RP w Londynie.



Szkolenie z zakresu zarządzania i projektowania w BIM.
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Polski Inżynier Roku

W 2015 roku zarząd STP przyjął uchwałę o ustanow-
ieniu Roku Polskiego Inżyniera. Celem projektu była 
promocja wybitnych osiągnięć inżynierów polskich 
oraz inżynierów polskiego pochodzenia związanych 
z Wielką Brytanią. Pierwszym Inżynierem Roku, 
patronującym działalności STP, został profesor 
Olgierd Cecil Zienkiewicz. Wśród wyróżnionych 
inżynierów w kolejnych latach znaleźli się także 
Zbigniew Makowski, Jan Bobrowski i Józef Rotblat.

Lata 2016 - 2021
Kontynuacja i rozwój projektów z po-
przednich lat

Czwartki 4YOU transmisje w Internecie

STP kontynuuje prowadzenie projektu Czwartki-
4YOU. Czwartki4YOU są jednym ze sztandarowych 
projektów Stowarzyszenia. Wykłady zostają wz-
bogacone o prezentacje multimedialne oraz są 
transmitowane na żywo w Internecie i publikowane 
na kanale YouTube. Od 2020 roku Czwartki4YOU 
prowadzone są również w formie online, dzięki 
czemu zdobywają grono nowych słuchaczy spoza 

Londynu. Od 2003 roku zespół prowadzący pro-
jekt ulegał zmianie. Pierwszym prowadzącym był 
Andrzej Fórmaniak, który z czasem przekazał tę 
funkcję Marcinowi Silińskiemu. Po kilku kolejnych 
latach prowadzenie Czwartków4YOU trafiło w ręce 
Małgorzaty Kmiecickiej wraz z zespołem (Alina 
Antonik, Mirosława Michniewicz, Artur Pawłowski 
oraz Krzysztof Szweda).

Kursy Akademii Technicznej 2016 - 2021

Akademia Techniczna kontynuuje prowadzenie 
kursów dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. 
W kolejnych latach wprowadzone zostają kursy 
dotyczące ArchiCAD, Setting Out dla inżynierów, 
Revit oraz Building Information Technology (BIM 
dla menedżerów).
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Mentoring STP – nowa formuła, nowi 
mentorzy

Rok 2019 i 2020 został wykorzystany do dalszego 
rozwoju programu mentoringowego STP. Program 
zostaje poszerzony o możliwość rejestracji po-
przez stronę internetową. Do programu dołączają 
również nowi mentorzy, gotowi wspierać rozwój 
zawodowy oraz osobisty członków STP. Wśród 
mentorów obecni są specjaliści z różnych branż, 
z bogatym doświadczeniem i ugruntowaną pozy-
cją zawodową. Mentorzy dzielą się swoją wiedzą 
z mniej doświadczonymi kolegami oraz wspierają 
ich w rozwoju kariery zawodowej.

Mentorzy STP (stan na dzień 09/11/2021) w kole-
jności od lewej do prawej: mgr inż. Mariusz Bagiński, 
mgr inż. Teresa Bilińska, mgr inż. Piotr Dudek, dr. 
Andrzej Fórmaniak, arch. Roman Hałat, mgr inż. 
Andy Kowalski, mgr inż. Piotr Passowicz, mgr inż. 
Artur Pawłowski, mgr inż. Arkadiusz Piotrowski, 
Andrzej Rumun, mgr inż. Piotr Świeboda, inż. Kacper 
Więckowski, Karol Wiśniewski, dr Marian Zastawny.

Spotkania towarzyskie/networking

STP regularnie organizuje spotkania networkin-
gowe, na których osoby zrzeszone, jak również te, 
które dopiero planują wstąpić do Stowarzyszenia, 
mogą poznać się bliżej oraz porozmawiać w niefor-
malnej atmosferze o projektach STP. Spotkania 

Lata 2016 - 2021



Spotkania networkingowe są świetną okazją do nawiązania nowych kon-
taktów.

Spotkanie Opłatkowe 2016. Od lewej: prof. Ryszard Chmielowiec, inż. 
Adam Ostrowski, mgr inż. Piotr Dudek, mgr inż. Krzysztof Ruszczyński, 
dr. Adam Fórmaniak, dr. Marian Zastawny.

Spotkanie networkingowe organizowane wspólnie z Poland Street.
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netoworkingowe odbywają się zarówno w POSK, 
jak i w innych miejscach w Londynie. W 2016 roku 
inżynierowie z STP spotkali się m.in. na wspólne 
oglądanie meczu Polska vs Irlandia Północna. 
A w 2019 roku kilka spotkań zostało zorganizowanych 
wspólnie z Poland Street - stowarzyszeniem wolon-
tariuszy, którego celem jest integracja Polaków 
mieszkających w Wielkiej Brytanii i wzmocnienie 
tożsamości narodowej.

Coroczne spotkania opłatkowe (2016 - 2021)

Stowarzyszenie Techników Polskich co roku w okresie 
Świąt Bożego narodzenia kontynuuje organizowanie 
spotkań opłatkowych. Są to spotkania, w czasie 
których, w ciepłej, serdecznej atmosferze, członkowie 
i sympatycy Stowarzyszenia poznają się bliżej oraz 
dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. Spot-
kania Opłatkowe to już tradycja, na stałe wpisana 
do kalendarza STP. W 2020 roku, ze względu na 
pandemię, tradycyjne Spotkanie Opłatkowe STP 
odbyło się online. Uczestnicy spotkania rozmawiali 
m.in. o Świętach w czasie pandemii i zwyczajach 
świątecznych. Odbył się także quiz z nagrodami 
oraz „Interaktywne życzenia świąteczne”.



Spotkanie opłatkowe w 2019 roku. Drugi z lewej wieloletni członek 
STP Jerzy Habdank-Toczyski, prof. Ryszard Chmielowiec oraz prof. 
Mirosław Wyszyński.

Spotkanie opłatkowe w 2020 roku 
odbyło się w formie online w związku 
z wybuchłą pandemią Covid-19.

Spotkanie Opłatkowe 2017. Pierwszy z lewej konsul RP Michał Mazurek 
podczas składania życzeń.

Spotkania Opłatkowe są też okazją do przyznania nagród zasłużonym 
członkom STP. Anna Kopyto odbierająca srebrną odznakę STP w 2019 
roku od Prezesa Piotra Świebody.

Spotkanie opłatkowe 2018.

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)
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Profesor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk przyjmuje Złotą Odznakę STP.
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Nowe projekty i wydarzenia  
(2015 - 2021)
Rok 2016

Monografia na temat czasopisma STP 
„Technika i Nauka”

Dnia 10 kwietnia odbyło się coroczne Walne Ze-
branie Stowarzyszenia. Zebranie było też okazją 
do spotkania z prof. Jolantą Chwastyk-Kowalczyk 
– autorką monografii o działalności wydawniczej 
STP, pt. „Technika i Nauka”. Książka prof. Jolanty 
Chwastyk-Kowalczyk prezentuje historię Sto-
warzyszenia oraz jego dorobek wydawniczy: od 

„Komunikatu” (1941 – 1955), poprzez „Biuletyn” 
(1942 – 1958), do „Techniki i Nauki” (1958 – 2008). 
W uznaniu za twórczy wkład w propagowanie idei 
i historii STP w Wielkiej Brytanii profesor Jolanta 
Chwastyk-Kowalczyk została uhonorowana Złotą 
Odznaką STP.

Nowa strona internetowa STP

W 2016 roku powstała nowa, bardziej nowoczesna, 
strona internetowa oraz wewnętrzny intranet na po-
trzeby Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii. Nowa witryna stała się szybsza i bardziej 
przyjazna dla użytkowników. Nowoczesny system 
Intranet pozwolił na bardziej sprawne zarządzenia 
organizacją oraz łatwą i szybką wymianę informacji 
pomiędzy członkami.

IX Kongres Studentów w Leicester

W Kongresie Polskich Stowarzyszeń Studenckich 
w Wielkiej Brytanii wzięli udział przedstawiciele 
STP w celu nawiązania bliższej stałej współpracy 
ze środowiskiem studenckim.

Studenci mieli możliwość rozmowy z członkami 
Stowarzyszenia, m. in prezesem STP – dr inż. 
Marianem Zastawnym (inżynierem lotnictwa), 



Maciej Orłoś, dr Ewelina Zastawna (skarbnik) i dr inż. Marian Zastawny 
(prezes STP) na IX Kongresie Studentów w Leicester.

Uczestnicy IX Kongresu Studentów w Leicester.

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)
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mgr inż. Piotrem Passowiczem (inżynierem geodezji) 
oraz dr inż. Eweliną Wachnicką (mikrobiologiem), 
na tematy związane z możliwościami rozwoju ka-
riery zawodowej po ukończeniu studiów. Gościem 
honorowym IX Kongresu był m.in. ambasador RP 
w Londynie – Witold Sobków. STP objęło patronat 
honorowy nad wydarzeniem.



Zespół STP podczas realizacji projektu w polskiej szkole sobotniej 
w Slough.

Zajęcia praktyczne z najmłodszymi

Zespół STP podczas realizacji projektu w polskiej szkole sobotniej 
w East Finchley.
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Projekt STP „Popularyzacja nauki 
i techniki”

W 2016 roku, z inicjatywy Eweliny Wachnickiej, ruszył 
projekt „Popularyzacja nauki, techniki, inżynierii 
oraz matematyki (STEM) w szkołach sobotnich. 
W ramach programu także i dziś prowadzone są 
warsztaty oraz wykłady dla dzieci oraz młodzieży 
w polskich szkołach i polskich domach kultury 
w Wielkiej Brytanii. Wykłady i warsztaty odbywa-
ją się w ramach corocznego wydarzenia British 
Science Week – największego w Wielkiej Brytanii 
festiwalu nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

 Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom i młodzieży 
zagadnień naukowych i obecnych trendów badań. 
Program ma także zainspirować młodych pas-
jonatów do wybierania w przyszłości zawodów 
związanych z inżynierią, technologią i matematyką. 
Podczas wykładów młodzież poznaje zagadnienia 
m.in. z zakresu pracy codziennej inżyniera, światła 
i barw, mikrobiologii czy recyklingu.

Zajęcia prowadzone są przez członków oraz 
sympatyków Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii: inżynierów oraz naukowców 
pochodzenia polskiego pracujących w Wielkiej 
Brytanii. Dzięki temu uczniowie mają możliwość 



Zajęcia z mikrobiologii.

Pokaz chemiczny dr Zbigniewa Szydło.

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)
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przyswojenia słownictwa naukowo-technicznego 
w języku polskim oraz poznać osoby pracujące 
na co dzień w fascynujących zawodach.

Poniżej przedstawiamy osoby zaangażowane 
w projekt:

WARSZTATY

MIKROBIOLOGIA

dr inż. Ewelina Wachnicka – mikrobiolog, ekspert 
w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, aktywny 
ambasador STEM.

ARTERAPIA

mgr Urszula Walczak – pedagog, seksuolog 
społeczny, mediator i negocjator, trener ART, pra-
cownik naukowy Zakładu Nauk o Zdrowiu.

Z WODĄ ZA PAN BRAT

dr inż. Mariusz Cieślak – doktor nauk technicznych 
w zakresie inżynierii środowiska.



Mikrobiologia.
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INVENT ANYTHING

Rafael Delimata – dyrektor firmy budowlanej 
specjalizującej się w realizacji projektów niskoen-
ergetycznych (passive houses)

Marcin Figiel – inżynier budownictwa, na co dzień 
nadzoruje duże projekty budowlane.

CHEMIA

dr Zbigniew Szydło – doktor historii i filozofii, 
nauczyciel chemii w Highgate School, harcmistrz 
w emigracyjnym ZHP.

BIM – BUILDING INFORMATION MODELING

Piotr Dudek – absolwent Politechniki Świętokrzyskiej 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Mazowieckiej 
Izby Inżynierów budownictwa, prezes STP w latach 
2012-2015.

CZY PSY SZCZEKAJĄ W RÓŻNYCH JĘZYKACH?

mgr Katarzyna Franas – lingwistka i nauczyciela 
w Secondary School w Londynie. Prowadzi zajęcia 
dla dzieci i dorosłych.



Prezentacja dot. historii powstawania komputerów.

Zajęcia z lotnictwa pod kierunkiem Mariana Zastawnego.

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)
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LOTNICTWO

dr inż. Marian Zastawny – inżynier lotnictwa. 
Specjalizuje się w dziedzinie komputerowej aero-
dynamiki. Prezes STP w latach 2015-2018.

RECYKLING

mgr arch. Maria Kmiecicka – architekt, ukończyła 
studia na Politechnice Wrocławskiej. Doświadczenie 
zawodowe zdobywała na projektach w Polsce, 
w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

mgr inż. Małgorzata Kmiecicka – ukończyła 
inżynierię środowiska na Politechnice Krakowsk-
iej. Jest projektantem instalacji HVAC, członkiem 
zarządu STP i jednym z organizatorów spot-
kań Czwartki4YOU.

WYKŁADY

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ INŻYNIER-
EM BUDOWNICTWA?

mgr inż. Piotr Świeboda – ukończył budownictwo 
na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, członek 
Izby Inżynierów w Polsce i Wielkiej Brytanii (ICE). 
Od ponad 16 lat pracuje przy realizacji dużych 



Zajęcia z hydrologii prowadzone przez Mariusza Cieślaka (z prawej).
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projektów infrastrukturalnych w Londynie. Prezes 
STP w latach 2018 – 2021. 

PAKIET: CZŁOWIEK Z PASJĄ DO ŻYCIA I IN-
ŻYNIER Z PASJĄ DO ZAWODU

mgr inż. Teresa Bilińska - członek Izby Inżyni-
erów w Polsce DOIIB i Wielkiej Brytanii CIBSE oraz 
członek STP. W zawodzie inżynier instalacji i sieci 
sanitarnych pracuje od ponad 25 lat.

Wykłady oraz warsztaty w Szkołach Sobotnich 
wybiegają poza system szkolnictwa – są jego 
uzupełnienie oraz wzbogaceniem. Dyrektorzy 
szkół i nauczyciele doceniają wkład STP w rozwój 
dzieci i młodzieży, czemu dali wyraz w licznej 
korespondencji nadsyłanej do STP.

„Serdecznie dziękuję całemu zespołowi STP za 
wspaniale zajęcia w naszej szkole. Uczniowie, kadra 
nauczycieli wraz z kierownictwem szkoły, wszyscy 
byli bardzo zadowoleni z fantastycznie przygot-
owanych i interesująco prowadzonych zajęć.”

Zastępca Dyrektora Szkoły w Balham,

„Bardzo dziękuję za Waszą wizytę i wspaniały 

program.  Dzieci były zachwycone, a nauczycielki 
pełne podziwu.” 

Wojtek Poza, Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej 
im. Henryka Sienkiewicza w Londynie

„Dziękuje Wam wszystkim bardzo serdecznie za 
poświęcony czas. Małe buzie mocno się uśmiechały, 
a co ciekawsze – i te duże otwierały szeroko oczy 
z zachwytu!”

Aneta Wójcik, Rada Rodziców w Polskiej Szkoły 
Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiew-
icza w Slough.



Panel dyskusyjny prowadzony przez Piotrka Dudka „BIM w budownictwie”.

Panel dyskusyjny z udziałem prezesa STP Mariana Zastawnego.

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)

51

III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

W czerwcu 2016 roku, we Wrocławiu, odbył się 
III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.  Zjazd 
został zorganizowany wspólnie z XXV kongresem 
Techników Polskich we Wrocławiu. Temat prze-
wodni III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich 
to: „Inżynierowie Polsce i Światu”. Z kolei hasło 
przewodnie Kongresu to: „Technika – Człowieko-
wi”. Wydarzenie było okazją do integracji polskich 
inżynierów mieszkających i pracujących w Polsce 
z inżynierami odnoszącymi sukcesy poza grani-
cami kraju. STP reprezentowała delegacja złożona 
z 6 członków Stowarzyszenia. Troje z nich wzięło 
udział w panelach dyskusyjnych. Marian Zastaw-
ny uczestniczył w panelu dyskusyjnym na temat 
młodych inżynierów, Piotr Dudek poprowadził panel 
dyskusyjny na temat BIM, a Ryszard Chmielowiec 
przedstawił perspektywę rozwoju stowarzyszeń 
naukowo-technicznych w Europie.

W Światowym Zjeździe Inżynierów we Wrocławiu 
uczestniczyło wielu znakomitych gości ze świata 
nauki i polityki, a ponadto inżynierowie z uczelni 
i instytutów badawczych, właściciele firm i działacze 
gospodarczy, wynalazcy i konstruktorzy oraz człon-
kowie ruchu stowarzyszeniowego sfederowanego 
w 40 Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych NOT 

z Polski i kilkunastu krajów świata. W wydarzeniu 
wzięło udział ok. 400 osób.



Wykład profesora Jerzego Buzka.

Sesja plenarna. Od lewej: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki 
Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. Jerzy Hausner, Katedra Gosp-
odarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Zwiedzanie Wrocławia w ramach Światowego Zjazdu Inżynierów. Od 
lewej: Piotr Świeboda, Marian Zastawny, Piotr Dudek, Mariusz Świtalski.
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Otwarcie Engineering Business Evening w Ambasadzie RP w Londynie.

Engineering Business Evening było okazją do nawiązania nowych kontaktów.

Uczestniczki Engineering Business Evening.
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Spotkanie dla przedsiębiorców – Engi-
neering Business Evening

W listopadzie 2016 roku, w ramach współpracy 
z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji przy 
Ambasadzie RP w Londynie, STP zorganizowało 
spotkanie dla przedsiębiorców z branży inżynier-
skiej – Engineering Business Evening.

Prelekcje wygłosili:

• minister Jerzy Bartosik, który opowiedział 
o strukturze i zadaniach WPHiI;

• mecenas Katarzyna Bogusławska, która nakreśliła 
zagrożenia jakie może nieść za sobą Brexit;

• Marcin Bosacki – Dyrektor Sprzedaży Międzynar-
odowej w firmie InPost, który przybliżył historię 
sukcesu firmy oraz zdradził szczegóły budowania 
globalnego biznesu.

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)



Prezes Marian Zastawny odbierający tytuł Złotego Inżyniera.

Otwarcie Science Day w Sali teatralnej w POSK.
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Rok 2017

Złoty Inżynier 2016 roku

27 lutego 2017 roku, prezes Stowarzyszenia Tech-
ników Polskich w Wielkiej Brytanii, dr inż. Marian 
Zastawny, otrzymał tytuł Złotego Inżyniera Poloni-
jnego w XXIII plebiscycie czytelników Przeglądu 
Technicznego Złoty Inżynier 2016.

I edycja „Science Day: Poland’s Contri-
bution”

19 marca 2017 roku wystartowała I edycja „Science 
Day: Poland’s Contribution” – polskiego festiwalu 
nauki w Londynie. Wydarzenie odbyło się w ramach 
British Science Week. Zostało zorganizowane w ra-
mach współpracy STP z Polskim Towarzystwem 
Naukowym na Obczyźnie, Polskim Uniwersytetem 
na Obczyźnie oraz Fundacją Polonium i obfitowało 
w atrakcje dla uczestników w każdym wieku.



Młodzi uczestnicy pokazów chemicznych.

Eksperymenty chemiczne prezentowane przez dr Andrew Szydło.

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)
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W ramach „Science Day” odbyły się m.in:

• wykłady o najnowszych osiągnięciach nauki 
przedstawione przez światowej klasy naukowców,

• interaktywne warsztaty, w których dzieci i dorośli 
mogli brać czynny udział,

• eksperymenty ukazujące niezwykłe zjawiska 
fizyczno-chemiczne,

• prezentacja nowoczesnych technologii.

Podczas trwających cały dzień wydarzeń można 
było m.in. zobaczyć jak wiele bakterii pasożytuje na 
naszym ciele, jak pracuje nasz mózg, jak drukuje 
drukarka 3D, samodzielnie zbudować autonomiczny 

pojazd, a w ramach odpoczynku od nadmiaru 
wrażeń – zjeść lody mrożone ciekłym azotem.

Podczas „Science Day: Poland’s Contribution” 
przemawiali wybitni naukowcy, m.in:

• prof. Michał Kleiber,
• prof. John Zarnecki,
• prof. Victor Tybulewicz,
• prof. Magdalena Żernicka-Goetz,
• prof. Marta Kwiatkowska,
• dr Marek Kukula oraz dr Marcin Stolarski.



W organizację wydarzenia zaangażowanych było wielu członków 
i sympatyków STP.

Wykład prof. Kwiatkowskiej podczas I edycji „Science Day”.Prezentacja wirtualnej rzeczywistości.
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Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy o nauce 
i jej wykorzystywaniu w praktyce, zarówno wśród 
społeczności polonijnej, jak i brytyjskiej. W wydarzeniu 
brało udział około 500 osób przybyłych z różnych 
części Wielkiej Brytanii.



Prezentacja robotyki podczas Science Day.

Delegacja STP podczas obchodów 100-lecia we Francji. Od lewej: Jerzy 
Habdank-Toczyski, Marian Zastawny, Piotr Świeboda, Ewelina Wach-
nicka, Krzysztof Ruszczyński, Andrzej Fórmaniak, Bartosz Truskowski.

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)
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I Brytyjsko-Polskie Forum Budowlane

31 marca 2017 roku odbyło się pierwsze Bryty-
jsko-Polskie Forum Budowlane, STP było Patronem 
Honorowym wydarzenia. Event został zorganizowany 
przez PBLINK przy współpracy z British Polish 
Chamber of Commerce, z myślą o polskich i bry-
tyjskich przedsiębiorcach z sektora budowlanego.

Spotkanie miało miejsce w londyńskim City i trwało 
cały dzień. Wykłady oraz panel dyskusyjny były 
okazją do poruszenia takich zagadnień jak: brytyjski 
sektor budowlany w obliczu Brexitu, bariery rozwoju 
firm budowlanych w Wielkiej Brytanii, jak będą ksz-
tałtować się ceny materiałów budowlanych, czy jak 
wygląda przyszłość nowych technologii, takich jak 

Building Information Modelling (BIM). Nie zabrakło 
także porównania trendów obecnie panujących na 
rynku budowlanym w polskich i brytyjskich firmach.

100-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Polskich we Francji

W dniach 13-14 października 2017 roku delegacja 
STP wzięła udział w obchodach jubileuszu 100-lecia 
powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Polskich we Francji (SITPF). W pierwszy dzień 
obchodów Inżynierowie z STP zostali zaproszeni 
do Ambasady RP w Paryżu. W czasie uroczystości 
została przedstawiona historia SITPF, wręczono 
okolicznościowe upominki, a także złote odznacze-
nia SITPF.
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Złotymi odznaczeniami SITPF zostali uhonorowani 
następujący członkowie STP:

• Andrzej Fórmaniak,
• Jacek Gierliński,
• Krzysztof Ruszczyński,
• Marian Zastawny

W dugi dzień obchodów miało miejsce seminarium 
pt. „4.0 rewolucja przemysłowa – stan aktualny na 
świecie”. Podczas seminarium prelegenci opowiadali 
o postępie technologicznym oraz jego wpływie na 
przemysł 4.0. W gronie prezentujących znaleźli 
się reprezentanci STP: Andrzej Fórmaniak, który 
opowiadał o zastosowaniu BIM w kolejnictwie, 
i Marian Zastawny, który zaprezentował udział 
technologii CAD/CAE w tworzeniu tzw. cyfrowych 
bliźniaków. Obchody zwieńczyła uroczysta kolacja 
zorganizowana w Pałacu Luksemburskim – siedzibie 
Senatu Republiki Francuskiej.

Konsultacje Budowlane

11 listopada 2017 roku, w biurze STP, miały miejsce 
Konsultacje Budowlane. Uczestnicy mieli okazje 
uzyskać doradztwo w sprawie pozwolenia na bu-
dowę, obliczeń konstrukcyjnych, kontraktów, wycen, 
uzgodnień z sąsiadami, zasad budownictwa itp.

Swoją wiedzą dzielili się z uczestnikami specjaliści 
z STP:

• Dawid Powęzka – Structural Engineer
• Piotr Jaworowski – Quantity Surveyor
• Piotr Adamczyk – Architect/ Party Wall Surveyor

Zmiany organizacyjne

W 2017 roku zarząd Stowarzyszenia podjął de-
cyzję o zapoczątkowaniu zmian organizacyjnych 
mających na celu przemodelowanie formy prawnej 
Stowarzyszenia na organizację pożytku pub-
licznego (Charitable Incorporated Organisation) 
oraz rozpoczęcie starań o uzyskanie statusu sto-
warzyszeniowego w Engineering Council. Został 
powołany zespół do opracowania nowego statu-
tu oraz przygotowania niezbędnych procedur 
wewnętrznych, formalizujących zwięźle zasady 
zarządzania Stowarzyszeniem oraz wprowadzający 
kodeks postępowania etycznego. W skład zespołu 
weszli: Piotr Świeboda (przewodniczący), Marian 
Zastawny, Andrzej Rumun, Jerzy Habdank-Toczyski, 
Andrzej Fórmaniak, Karol Wiśniewski.
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Rok 2018
Rejestracja STP w Charity Commission

W 2018 roku STP zmieniło formę prawną na CIO 
(Charitable Incorporated Organisation). Od tego 
momentu Stowarzyszenie zostało formalnie zare-
jestrowane w Charity Commission pod numerem 
1181306. Tym samym powstał także nowy – now-
oczesny – statut STP.

Nowy rodzaj członkostwa – dla instytucji 
i organizacji

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii oferuje różne kategorie członkostwa, 
w zależności od posiadanego wykształcenia i doświ-
adczenia zawodowego. Uzyskanie statusu członka 
Stowarzyszenia potwierdza posiadanie odpowiednich 
kompetencji i kwalifikacji, jest zatem świadectwem 
pozycji zawodowej. W zależności od posiadanej 
kategorii, członkom przysługują konkretne prawa 
oraz przywileje.

Firmy oraz instytucje to ważni członkowie dla 
Stowarzyszenia Techników Polskich, dlatego też 
Stowarzyszenie wprowadziło specjalną kategorię 



Wręczenie certyfikatu członkostwa Alinie Antonik przez prezesa STP Piotra Świebodę.

60

80 lat Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii1940 – 2020

członkostwa instytucjonalnego – przeznaczonego 
właśnie dla firm i organizacji z branży technicznej. 
Członkostwo instytucjonalne w STP przyczynia się 
do zwiększenia rozpoznawalności firmy w środowisku 
inżynierów. To także możliwość dotarcia do nowych 
partnerów, klientów i potencjalnych pracowników. 
Ponadto członkostwo instytucjonalne daje firmom 
i organizacjom prawo głosu na Walnych Zebraniach 
STP – członkom instytucjonalnym przysługują 
wszystkie prawa związane z członkostwem indywid-
ualnym. Członkowie instytucjonalni są wyróżnieni 
na liście członków instytucjonalnych, na stronie 
internetowej STP.

Otwarte spotkania STP

STP rozpoczęło nowy projekt spotkań otwartych 
dla członków i sympatyków STP. Na spotkaniach 
członkowie i sympatycy Stowarzyszenia mogą 
dowiedzieć się więcej na temat działalności organ-
izacji i aktualnie realizowanych projektów. Jest to 
również okazja, aby wręczyć uroczyście certyfikaty 
członkostwa nowo przyjętym osobom oraz w mniej 
formalnej atmosferze poznać zarząd oraz innych 
członków Stowarzyszenia.



mgr inż. Anna Kopyto i dr inż. Ewelina Wachnicka – laureatki plebiscytu „#Polka100”. Fot. Jadwiga Bronte.

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)

61

Plebiscyt „#Polka100”

W 2018 roku Ambasada Polska w Wielkiej Brytanii 
zorganizowała prestiżowy plebiscyt „#Polka100” 
z okazji setnej rocznicy uzyskania przez kobiety 
praw wyborczych w Polsce. W ramach plebiscytu 
Ambasada uhonorowała wyróżnieniem wyjątkowe 
Polki, które na co dzień inspirują polską społeczność 
na Wyspach Brytyjskich. Laureatkami wyróżnienia 
zostały dr inż. Ewelina Wachnicka – skarbnik Sto-
warzyszenia oraz mgr. inż. Anna Kopyto, prezes 
STP od 2021 roku.

Projekt „BIM4POSK”

W 2018 zakończony został projekt „BIM4POSK”, 
w ramach którego specjaliści z STP opracowali 
model budynku 3D dla POSK, z wykorzystaniem 
technologii BIM (Building Information Modelling). 
BIM to technologia, która pozwala na wirtualne 
projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych. 
Wykorzystywanie technologii BIM w budownictwie 
umożliwia zwiększenie efektywności procesu 
projektowania, ogranicza błędy projektowe oraz 
ułatwia analizę kosztów budowy i eksploatacji 
przygotowywanej inwestycji. W ramach projektu 



Piknik w Ravenscourt Park w Londynie.

Maszyna szyfrująca ENIGMA w Instytucie Piłsudskiego w POSK.

62

80 lat Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii1940 – 2020

BIM dla POSK, wiceprezes Stowarzyszenia – Piotr 
Dudek – współuczestniczył w tworzeniu specjalne-
go raportu „Rozwój Building Information Modeling 
w Polsce”, którego celem było zweryfikowanie pol-
skiego rynku pod kątem używania technologii BIM.

Polish Heritage Day – Piknik STP

W maju 2018 roku Stowarzyszenie Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii brało czynny udział 
w Dniach Dziedzictwa Polskiego (Polish Heritage 
Day). Polish Heritage Day to cykliczna impreza, 
w ramach której organizacje polonijne oraz przedst-
awiciele lokalnych społeczności polskich w Wielkiej 
Brytanii mogą zaprezentować rodzimą kulturę, 
tradycję oraz historię. W ramach Polish Heritage 
Day STP zorganizowało piknik rodzinny w Raven-
scourt Park w Londynie. W związku z obchodami 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
członkowie STP odwiedzili również wystawę w In-
stytucie Piłsudskiego, w POSK, gdzie odwiedzający 
mogli oglądać m.in. maszynę szyfrującą Enigma 
z czasów II wojny światowej. Event został zainau-
gurowany przez Ambasadę Polską w Londynie 
i objęty honorowym patronatem księcia Kentu.



Uroczyste podpisanie umowy o współpracy z PZITB przez prezesa 
STP Piotra Świebodę podczas 64. Konferencji naukowej w Krynicy.

Przemówienie okolicznościowe wygłoszone przez Piotra Świebodę.
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Współpraca z PZITB

16 września 2018 roku Stowarzyszenie Techników 
Polskich podpisało umowę z Polskim Związkiem 
Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) 
w Krynicy Zdroju. Umowa została podpisana 
podczas 64. Konferencji naukowej PAN i PZITB. 
Bliska współpraca z PZITB to szereg korzyści dla 
członków STP, m.in.:

• możliwość uczestnictwa w spotkaniach i wy-
darzeniach organizowanych przez PZITB;

• możliwość publikacji artykułów w pismach wy-
dawanych przez PZITB;

• oraz ścisła współpraca w dziedzinie praktycz-
nego wprowadzenia innowacyjnych technologii 
w polskim budownictwie, w szczególności Building 
Information Modelling (BIM).

Spotkanie w Heidelbergu

W dniach 18-21. października 2018 r. odbyło się 
spotkanie członków Europejskiej Federacji Poloni-
jnych Stowarzyszeń́ Naukowo-Technicznych, 
w skład, którego wchodzi STP. Spotkanie odbyło 
się w Niemczech w Heidelbergu i zostało zorgan-
izowane w związku z corocznym walnym zebra-
niem europejskiej federacji. Podczas spotkania 



Wręczenie srebrnej odznaki honorowej NOT Ewelinie Wachnickiej.
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srebrnymi odznakami honorowymi NOT (Naczelna 
Organizacja Techniczna) za wkład w pracę na rzecz 
STP odznaczone zostały nasze członkinie: Ewelina 
Wachnicka oraz Małgorzata Pogorzelska.

Ironman

P i o t r  D u d e k , 
były prezes Sto-
warzyszenia, rok 
po roku – w 2018 
i 2019 roku – wziął 
udział w zawodach 
triatlonowych Iron-
man, które odbyły 
się w Gdyni oraz 
w Barcelonie. Iron-
man to jedna z na-
jbardziej znanych 
imprez triatlonowych w Europie, która co roku 
przyciąga wielu amatorów triatlonu oraz znane 
osobistości ze świata show businessu i najlepszych 
triatlonistów na świecie, wśród których startowały 
już takie legendy jak: Mirinda Corfrea, Daniela Ryf, 
Thimothy O’Donnell, Andreas Raelt czy Nils From-
mhold.

Udział w imprezie był nie tylko sportową rywalizacją, 
ale również charytatywną zbiórką pieniędzy na rzecz 
projektu „Popularyzacja nauki i techniki”. Całość 
zgromadzonych środków została przeznaczona 
na rzecz Stowarzyszenia.



Spotkanie z przedstawicielami PIIB.
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Spotkanie z delegacją Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa

22 października 2018r. przedstawiciele Stowarzysze-
nia 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. Pod-
czas spotkania omówiono możliwości współpracy 
pomiędzy STP oraz PIIB w szczególności w zakresie 
informowania o wymaganiach związanych ze zdo-
bywaniem uprawnień budowlanych w Polsce oraz 
statusu Chartership w Wielkiej Brytanii.

Architectural Moments 2018

W 2018 roku członkowie STP, Roman Hałat oraz 
Artur Kramarczyk, zainicjowali nowy projekt pod 
nazwą „Architectural Moments”. „Architectural Mo-
ments” to wykłady poruszające tematykę związaną 
z architekturą. Patronat nad wykładami objęła Am-
basada Polska w Londynie. Pierwszy z wykładów 
miał miejsce 15 października w Ognisku Polskim 
i dotyczył zagadnień związanych z planowaniem 
przestrzennym w Londynie – „All Change and 
Mind the Gap –Moja londyńska pasja”. Wykład po-

prowadził znany i ceniony profesor – Peter Wynne 
Rees. Profesor Wynne Rees przez wiele lat (1985 
– 2014) pracował jako planista w Londynie. W roku 
2015 profesor Wynne Rees został uhonorowany 



Profesor Wynne Ress z zespołem Architectural Moments: Roman Hałat 
(drugi z lewej), Artur Kramarczyk (po prawej).

Targi Rzeczy Ładnych organizowane w POSK.
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tytułem CBE (Commander of the Most Excellent 
Order of the British Empire) za zasługi związane 
z architektonicznym i miejskim planowaniem.

Targi Rzeczy Ładnych

10 listopada 2018 roku odbyła się kolejna edycja 
Targów Rzeczy Ładnych. Celem imprezy była 
promocja i popularyzacja polskiego designu na 
Wyspach Brytyjskich. W ramach wydarzenia można 
było oglądać wystawy i prezentacje, a także ucz-
estniczyć w kreatywnych warsztatach. Na Targach 
Rzeczy Ładnych uczestnicy mogli również kupić 
rzeczy wykonane przez polskich projektantów. Na 
wydarzeniu pojawiło się wielu cenionych polskich 
artystów i rzemieślników, m.in.: projektanci mody, 
styliści, graficy, ilustratorzy, fotograficy, floryści, 
artyści decoupage, twórcy ceramiki i biżuterii, 
projektanci wnętrz, stolarze, kreatorzy zabawek, 
styliści, wytwórcy kosmetyków i wielu, wielu innych.

Zdjęcie ukazujące ciekawe przedmioty sprzedawane 
na Targach, np. artystyczną biżuterię, ceramikę 
czy wyroby stolarskie.



Członkowie STP z przyznanym certyfikatem. Od lewej: Krzysztof Szweda, Marian Zastawny, Piotr Swieboda, od prawej: Jerzy Habdank-Toczyski, 
Ryszard Chmielowiec; siedzą od lewej: Małgorzata Kmiecicka, Teresa Bilińska oraz Anna Gomółka.
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Rok 2019

Professional Affiliate w Engineering Council

25 września 2019 roku Stowarzyszenie Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii uzyskało status Profes-
sional Affiliate w Engineering Council, tym samym 
znalazło się w elitarnym gronie 23 organizacji 
stowarzyszonych z Engineering Council.

Engineering Council jest instytucją, która reguluje 
w Wielkiej Brytanii nadawanie licencji inżyniera. 
Prowadzi jednocześnie rejestr inżynierów licenc-
jonowanych w Zjednoczonym Królestwie. To od-
powiednik polskich samorządów zawodowych, 
które nadają uprawnienia zawodowe w Polsce oraz 
prowadzą rejestr osób posiadających uprawnienia 
zawodowe, tj. Izba Architektów Rzeczypospolitej 
Polskiej czy Polska Izba Inżynierów Budownictwa.



Logo STP 2019 r.

Logo STP 1942r.

Logo STP 2005 r.
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Uzyskanie statusu Professional Affiliate wymagało 
wielu przygotowań – zmian formalno-prawnych 
oraz opracowania nowych procedur wewnętrznych. 
Stowarzyszenie stworzyło m.in. nowy Statut oraz 
zmieniło formę prawną na CIO (Charitable Incorpo-
rated Organisation). Prace nad uzyskaniem statusu 
Professional Affiliate trwały 3 lata.

Status Professional Affiliate uzyskują wyłącznie 
profesjonalne organizacje inżynieryjne. STP jest 
jedyną organizacją zrzeszającą mniejszość naro-
dową, której udało się uzyskać ten status.

Nowe logo STP

W roku 2019 zarząd STP podjął 
decyzję o ogłoszeniu konkursu 
na nowe logo Stowarzyszenia. 
Konkurs koordynował Arkadi-
usz Piotrowski, który przedstawił 
zarządowi projekty nadesłanych 
prac. Jeden z projektów uzyskał 
wstępną akceptację zarządu i został 
przekazany do Kordiana Antonika 
(sympatyka STP) w celu dalsze-
go dopracowania. W rezultacie 
powstało nowoczesne logo, które 
po akceptacji zarządu stało się 
oficjalnym logiem STP.



Wykład profesor Anny Dominiczak „Precision Medicine & Chron-
ic Diseases”.

Prezentacja z drukowania 3D.
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Wprowadzenie MS Teams

W 2019 roku, z inicjatywy Artura Pawłowskiego, STP 
wdrożyło platformę MS Teams w Stowarzyszeniu 
w celu usprawnienia zarządzania komunikacją 
wewnątrz Stowarzyszenia, jak i archiwizacji doku-
mentów. Zastosowanie MS Teams wprowadziło dużą 
zmianę jakościową w zarządzaniu i komunikacji 
w Stowarzyszeniu. W obliczu wybuchłej pandemii 
COVID-19 w 2020 roku wdrożenie MS Teams oka-
zało się bardzo trafnym krokiem, który pozwolił na 
sprawne prowadzenie działalności Stowarzyszenia 
w tym trudnym okresie.

Science Day II edycja

10 marca 2019 roku, w siedzibie POSK w Londynie, 
odbyła się II edycja polskiego festiwalu nauki – 
Science Day. Science Day to popularnonaukowe 
wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności 
we wszystkich grupach wiekowych. W ramach 
eventu odbyły się wykłady wybitnych specjalistów 
ze świata nauki, przemawiali m.in prof. Marek Zie-
bart i prof. Anna Dominiczak. Podczas Science Day 
młodzież i dorośli mieli także okazję uczestniczyć 
w interaktywnych warsztatach, na których poznawali 
tajniki nauki. Nie zabrakło pokazów naukowych, 
prezentacji i dyskusji.



Anna Kopyto w rozmowie z przedstawicielem Dolnośląskiej Izby In-
żynierów Budownictwa.

Piotr Swieboda podczas prezentacji na temat projektu Crossrail.
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IX Konferencja Kwietniowa PUNO

13 kwietnia 2019, w POSK, w Londynie odbyła się IX 
Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa Polskiego 
Uniwersytetu na Obczyźnie. STP było współorgan-
izatorem wydarzenia. Coroczne Konferencje Kwiet-
niowe Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO), 
dedykowane są pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, 
ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie, który 
zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej. Tematem 
przewodnim edycji IX wydarzenia był wpływ polskich 
inżynierów na rozwój brytyjskiej myśli technicznej. 
Oprócz powszechnie znanych osiągnięć, takich jak 
udział przy rozpracowaniu Enigmy czy przy dużych 

projektach infrastrukturalnych, jak budowa nowej 
trakcji kolejowej Crossrail, omówiono nowatorskie 
zagadnienia, m.in. drukowanie stali w technologii 
3D oraz innowacyjne zastosowania grafenu – ma-
teriału przyszłości. Poruszone zostały zagadnienia 
dotyczące fizyki, technologii oraz nowoczesnych 
materiałów i konstrukcji.

Konferencja została podzielona na trzy imienne 
sesje: Sesja im. Józefa Rotblata, Sesja im. Olgierda 
Zienkiewicza, Sesja im. Zbigniewa K. Porczyńskiego.

Wystąpienia przygotowali, m.in. członkowie STP, 
a wśród nich:



Marian Zastawny podczas wykładu.

Teresa Bilińska prezentująca „Engineering above all borders”.
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• mgr inż. Teresa Bilińska – Engineering above 
all borders. Modern MEP services as the blood-
stream of the buildings;

• mgr inż. Piotr Dudek – BIM – Building Infor-
mation Modeling;

• mgr inż. Anna Kopyto – Ballasted Track Re-
newals for London Underground;

• mgr inż. Piotr Świeboda – Crossrail: nowa linia 
kolejowa w Londynie;

• prof. dr inż. Mirosław Lech Wyszyński – 
Przyszłościowe paliwa i silniki;

• dr inż. Marian Zastawny – Calculating everything: 
Olgierd Zienkiewicz – father of modern compu-
tational science.

Polish Heritage Day – Uxbridge

04 maja 2019 odbyła się kolejna edycja projektu 
Polish Heritage Day, w ramach którego Stowarzysze-
nie Techników Polskich zorganizowało prywatne 
zwiedzanie oryginalnego bunkru z 1940 roku 
w muzeum Battle of Britain w Uxbridge. W bunkrze 
tym mieściło się centrum dowodzenia lotnictwa 
RAF, w czasach bitwy o Wielką Brytanię w 1940 
roku. Wiele eksponatów i treści w muzeum dotyczy 
wielkiego wkładu polskich lotników w obronę Wielkiej 
Brytanii. Zwiedzanie obejmowało oprowadzenie po 
bunkrze przez dedykowanego przewodnika. Ucz-
estniczyli zwiedzali również halę wystawową RAF.



Profesor Wynne Ress z zespołem Architectural Moments: Roman Hałat 
(drugi z lewej), Artur Kramarczyk (po prawej).

Targi Rzeczy Ładnych organizowane w POSK. Eva Jiricna oraz członkowie STP, organizatorzy wydarzenia.
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Architectural Moments 2019

w 2019 roku odbył się kolejny wykład o architekturze, 
planowaniu i projektowaniu w Ognisku Polskim. 
20 maja, na Architectural Moments, STP miało 
zaszczyt gościć Evę Jiricnę – światowej sławy 
architektkę. Eva Jiricna zachwyciła publiczność 
zarówno prezentacją swoich projektów i osiągnięć, 
jak i całą drogą życiową, która doprowadziła ją do 
sukcesu w branży.



Panel dyskusyjny z udziałem Prezesa STP Piotra Świebody.

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)

73

 III Brytyjsko – Polskie Forum Budowlane

24 maj 2019 roku w Londynie odbyło się coroczne 
spotkanie polskich i brytyjskich przedsiębiorców 
z sektora budowlanego, w którym inżynierowie z STP 
wzięli udział. Podczas forum spotkali się właściciele 
firm budowlanych, architekci, deweloperzy, pod-
wykonawcy, producenci i importerzy materiałów 
budowlanych. Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Polish Business Link i British Polish Chamber 
of Commerce. Spotkanie obfitowało w dyskusje 
na ważne i aktualne tematy związane z branżą 
budowlaną. Nie zabrakło przemówień specjalistów. 
II Brytyjsko-polskie Forum Budowlane było okazją 

do pozyskania cennej wiedzy bezpośrednio od 
ekspertów, a także do zdobycia wartościowych 
kontaktów. Jednym z panelistów w dyskusji na 
temat brytyjskiego rynku budowlanego był prezes 
STP Piotr Świeboda.

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

W dniach 13-15 czerwca 2019 r, w Krakowie, odbył 
się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polski. Spotkanie 
miało miejsce w 3 różnych lokalizacjach: w Akademii 
Górniczo-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej oraz 
w Krakowskim Domu Technika NOT. Delegacja 
z STP tradycyjnie wzięła udział w Zjeździe.

Hasło przewodnie IV Światowego 
Zjazdu Inżynierów Polskich to: „Inżynier 
Przyszłości”. Program wydarzenia 
obejmował m.in. wykłady oraz sesje 
plenarne i tematyczne. Panel dys-
kusyjny „Inżynier, a środowisko” na 
temat oczekiwań i aspiracji młodych 
inżynierów we współczesnym świecie 
moderował z ramienia STP dr inż. 
Marian Zastawny. W wydarzeniu wzi-
ęli udział inżynierowie m.in. z Polski, 
Europy oraz obu Ameryk.



Stowarzyszenie było reprezentowane na spotkaniu przez Ewelinę 
Wachnicką oraz Krzysztofa Ruszczyńskiego.

Spotkanie z Ambasadorem i Konsulem. Od lewej: Arkadiusz Piotrowski 
(członek zarządu STP), Konsul Generalny Mateusz Stąsiek, Ambasador 
Arkady Rzegocki, Piotr Swieboda (Prezes STP).
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Spotkanie członków Europejskiej Federacji 
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych

W dniach 10-12 października 2019 r. w Wilnie odbyło 
się spotkanie członków Europejskiej Federacji Poloni-
jnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w którym 
STP tradycyjnie wzięło udział. W ramach spotkania 
zorganizowano konferencję naukowo-techniczną, 
pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się 
rzeczywistości”. Podczas spotkania, z okazji 15-lecia 
istnienia EFPSNT, Sekretarz Generalny EFPSNT – 
mgr inż. Janusz Ptak, wręczył dyplomy honorowe 
pięciu członkom stowarzyszeń Federacji. Dyplomy 
to forma podziękowania i uznania za wieloletni wkład 

w życie EFPSNT. Wśród wyróżnionych znalazł się 
mgr inż. Marek Piekarski – wieloletni członek STP.

Spotkanie z Ambasadorem i Konsulem 
Generalnym

30 października 2019 roku odbyło się spotkanie z Am-
basadorem Polski w Wielkiej Brytanii prof. Arkadym 
Rzegockim oraz z Konsulem Generalnym Matuszem 
Stąsiek. Spotkanie odbyło się w Polish Integration 
Center w Bedford. Podczas spotkanie Piotr Świeboda 
oraz Arkadiusz Piotrowski, którzy reprezentowali 
Stowarzyszenie na spotkaniu, przedstawili działalność 
STP oraz zaprosili obecnych na spotkaniu gości na 
zbliżające się obchody 80-lecia STP.



Porozumienie o współpracy podpisała w imieniu STP Teresa Bilińska 
(pierwsza z lewej).
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Rok 2020

W 2020 roku, w związku z nagłym wybuchem 
pandemii COVID-19, STP zmieniło formę swojej 
działalności. Wykłady, prelekcje, wszelkie eventy 
i spotkania zostały przeniesione do Internetu. 
Wydarzenia online pozwoliły STP poszerzyć 
w znacznym stopniu grupę odbiorców o inżynierów 
i naukowców spoza Londynu. Dzięki spotkaniom 
w sieci, informacja o działalności Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii zyskała 
szerszy zasięg. W formie online kontynuowane 
były m.in. Czwartki4YOU oraz spotkania otwarte. 

Jednocześnie rozpoczęto kilka nowych projektów 
i inicjatyw takich jak:

Współpraca z Dolnośląską Izbą Inżynierów 
Budownictwa oraz Uniwersytetem Zielo-
nogórskim

W dniu 12 marca 2020 roku, tuż przed wybuchem 
pandemii COVID-19, STP podpisało dwie ważne umowy:

• umowę o współpracy transgranicznej z Dolnośląską 
Izbą Inżynierów Budownictwa,

• umowę o współpracy z Uniwersytetem Zielo-
nogórskim.

Współpraca ma opierać się przede wszystkim na 
wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń oraz 
wzajemnym wsparciu podczas wykonywania zawodu 
inżyniera w Europie i na świecie.

Akademia Techniczna – TechAcademy

Po wielu latach działalności i dziesiątkach przeprow-
adzonych kursów i szkoleń, w roku 2020 działalność 
Akademii Technicznej została zawieszona ze względu 
na wybuch pandemii.  W związku z niemożnością 
prowadzenia bezpośrednich szkoleń zarząd STP podjął 
decyzję o przekształceniu Akademii Technicznej w Tech 

Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)



Wykład Teresy Bilińskiej w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżyni-
erów Budownictwa.
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Academy – z nastawieniem na prowadzenie szkoleń 
w formie online oraz w formie hybrydowej. Powstała 
nowa witryna internetowa oraz zautomatyzowany 
system zapisów.

Wykład mgr inż. Teresy Bilińskiej: Międzynar-
odowy rynek pracy – współczesna koniec-
zność

W październiku 2020 roku, we Wrocławiu, odbył się 
wykład mgr inż. Teresy Bilińskiej nt. międzynarodowych 
rynków pracy. Wykład został wygłoszony w ramach 
Forum Inżynierskiego Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

Architectural Moments 2020

W listopadzie 2020 roku w ramach wydarzeń online 
odbył się wykład Architectural Moments. Spotkanie 
składało się prelekcji i dyskusji z architektką polsk-
iego pochodzenia – Teresą Borsuk. Teresa Borsuk 
została wybrana w roku 2015 „Woman Architect of 
the year 2015”. Wydarzenie było prowadzone za 



Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)
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pośrednictwem platformy Zoom 
i zostało udostępnione również 
na kanale YouTube.

Rok 2021

Czwartki 4YOU online

Rok 2021 to dla STP – ze względu 
na wciąż trwająca pandemię 
– przede wszystkim spotkania 
i wykłady prowadzone online. 
Stowarzyszenie kontynuowało 
prowadzenie otwartych wykładów w ramach projektu 
Czwartki 4YOU. Na wykładach poruszano m.in. takie 
tematy jak:

• Inżynier systemów elektronicznych i elektrycznych 
w motoryzacji. Kompendium zagadnień zawodowych;

• Roadmap to development of environmentally 
friendly vehicle engines;

• Immunotherapy Harnessing the Body’s Natural 
Defenses Against Cancer;

• Trust me… I am a software engineer – czyli o tym 
jak robimy software;

• Zdrowie – jak żyć by zdrowym być?
• Engineering above all borders: How to play with 

the different standards

Otwarte spotkania dla członków STP online

STP regularnie organizuje otwarte spotkania on-
line, w których biorą udział zarówno członkowie 
Stowarzyszenia, jak i osoby niezrzeszone. Podczas 
spotkań przedstawiana jest bieżąca i historyczna 
działalność STP. To także okazja, aby w nieformalnej 
atmosferze poznać innych członków i sympatyków 
STP. Spotkania są realizowane zarówno na żywo 
jak i online.
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British Science Week

W dniach 5 – 14. marca 2021 roku STP ponownie 
włączyło się w British Science Week. W ramach 
wirtualnego wydarzenia odbył się wykład poprow-
adzony przez Dr G. C Barker, pt. „The coronavirus 
data deluge. Coping with complexity, confounding 
and causality”. Młodsi uczestnicy wzięli również 
udział w pokazie naukowym poprowadzonym przez 
dr. Andrew Szydło pt. „As if by magic. Spectacular 
Chemistry Demonstration”.

Uwolnić Potencjał: Raport o Polkach pracu-
jących w branży STEM w UK

W marcu 2021 roku STP rozpoczęło projekt pt. 
„Uwolnić potencjał”. Raport o Polkach pracujących 
w branży STEM (Science, Technology Engineering, 

and Mathematics) w Wielkiej Brytanii. Na potrzeby 
raportu przeprowadzono badanie ankietowe wśród 
kobiet, które zdecydowały się na rozpoczęcie ka-
riery w STEM w Wielkiej Brytanii. Celem raportu 
jest bliższe poznanie tej grupy kobiet i odpowiedź 
na pytanie: Kim są Polki z branży technicznej 
i dlaczego zdecydowały się tę ścieżkę kariery.

Historie i doświadczenia kobiet, które zdecydowały 
się na karierę w STEM na emigracji, są różnorodne, 
ale mogą pomóc w analizie tego, czego potrzebują 
kobiety-inżynierzy, co pozwala im rozwinąć skrzydła, 
jakie mają doświadczenia zawodowe i jakie są ich 
aspiracje. Wyniki ankiety umożliwią STP stworzenie 
profilu kobiety pracującej w STEM w Wielkiej Bry-
tanii, a co za tym idzie, Stowarzyszenie będzie 
mogło skuteczniej zachęcać kobiety do studiów 
na kierunkach ścisłych oraz wspierać je w rozwoju.



Nowe projekty i wydarzenia (2015 - 2021)
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Podcast 60dB

W 2021 roku STP uruchomiło nowy projekt o na-
zwie Podcast 60dB. Celem projektu jest dotarcie 
nie tylko do obecnych członków Stowarzyszenia, 
ale również do szerszego grona odbiorców.

Podcast składa 
się z części infor-
macyjnej, która 
przedstawia ostat-
nie najważniejsze 
wydarzania w STP 
oraz z wywiadu z za-
proszonym gości-
em. Zagadnienia 

poruszane podczas podcastu mają za zadanie 
promować dziedziny naukowo-techniczne. Podcast 
prowadzony jest przez inżynierów oraz naukowców 
pochodzenia polskiego pracujących w Wielkiej Bry-
tanii.

Jubileusz 80-lecia STP

28-30 października 2021 w ramach obchodów 
80-lecia STP obył się Kongres Polskich Inżynierów 
w Wielkiej Brytanii. Pierwszego dnia uczestnicy 
wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych 

online. Podczas porannej sesji Michalis Michael, 
Aleksandra Przegalińska oraz Balazs Haraszti 
zaprezentowali różne perspektywy zastosowania 
Bid Data w inżynierii. Natomiast podczas wiec-
zornej sesji Agnieszka Szymczyk, Rafael Delimata, 
Marcin Siliński, Teresa Borsuk dyskutowali o tym 
jak inżynieria pozwala przekraczać różne granice, 
fizyczne i mentalne. Moderatorami dyskusji byli: 
Tomasz Dyl i Agnieszka Knoppik-Jędrzejewska.

W kolejnym dniu członkowie i sympatycy STP 
spotkali się w Ambasadzie RP na uroczystym przy-
jęciu celebrującym 80-lat istnienia STP. Podczas 
spotkania Piotr Świeboda przedstawił główne wy-
darzenia w 80-letniej historii Stowarzyszenia oraz 
przybliżył bieżącą działalność. Mirosława Michnie-
wicz zaprezentowała wyniki przeprowadzonych 
przez STP badań w ramach powstającego raportu 



Prezes STP Anna Kopyto otwierająca spotkanie Ambasadzie Polskiej 
w Londynie.

Mirosława Michniewicz przedstawiła podsumowanie raportu „Uwolnić 
potencjał: Polki w branży STEM w UK”.

Piotr Świeboda podczas prezentacji historii Stowarzyszenia oraz jego 
bieżącej działalności.
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„Uwolnić potencjał: Polki w branży STEM w UK”. 
Podczas spotkania złotą odznaką STP została 
uhonorowana Małgorzata Kmiecicka, a srebrne 
odznaczenie wręczono Mirosławie Michniewicz.

Trzeciego dnia obchody 80-lecia STP zakończył 
lunch zorganizowany w budynku Sky Garden 
w Londynie, z którego uczestnicy mogli podziwiać 
widoki i architekturę Londynu.



Uczestnicy lunchu w Sky Garden, 43 piętro, taras widokowy.

Uczestnicy lunchu w Sky Garden, 43 piętro, taras widokowy.

Struktura STP

81
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Struktura STP
Sprawne funkcjonowanie Stowarzyszenia Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii nie byłoby możliwe bez 
precyzyjnie opracowanej struktury organizacyjnej.

Najważniejszym organem STP jest Walne Zgro-
madzenie, które wybiera Zarząd Stowarzyszenia (skład 
7-15 osób) wraz z Komisją Rewizyjną. Walne Zgro-
madzenie zatwierdza budżet oraz plany działalności 
na kolejne lata. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu 
mają członkowie zwyczajni, honorowi i instytucjonalni 
z aktualnie opłaconą składką.

Zarząd STP jest odpowiedzialny za bieżącą działal-
ność Stowarzyszenia, jego wydatki oraz zatwierdza-
nie działań Grup Projektowych. Zebrania zarządu 
odbywają się raz w miesiącu – każdy członek STP 
może wziąć w nich udział.

Niezależnie od Stowarzyszenia działa również fundacja 
charytatywna – Fundusz Samopomocy STP. Celem 
Funduszu Samopomocy STP jest wspieranie 
członków STP, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej lub finansowej.



Struktura STP
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Aktualny zarząd Stowarzyszenia - kadencja 2021 - 2022

Anna Kopyto 
Prezes

Piotr Świeboda 
Wiceprezes

Ewelina Wachnicka 
Skarbnik

Marian Zastawny 
Sekretarz

Alina Antonik

Artur Pawłowski

Tomasz Dudziak

Krzysztof Szweda

Teresa Bilińska

Arkadiusz 
Piotrowski

Małgorzata 
Kmiecicka

Kacper Więckowski

Mirosława 
Michniewicz

Ryszard Chmielowiec 
Prezes Funduszu 

Samopomocy
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Członkowie Komisji Rewizyjnej: mgr inż. Andrzej 
Rumun (przewodniczący), dr inż. Andrzej Fórma-
niak, mgr inż. Karol Wiśniewski

Członkowie Komisji ds. Członkostwa: inż. Ali-
na Antonik (przewodnicząca), mgr inż. Artur 
Pawłowski, mgr inż. Arkadiusz Piotrowski, dr inż. 
Marian Zastawny

Członkowie Komisja ds. Dyscyplinarnych: mgr 
inż. Andrzej Rumun (przewodniczący), prof. dr inż. 
Ryszard Chmielowiec, mgr inż. Anna Gomółka

Członkowie Funduszu Samopomocy STP: prof. 
dr inż. Ryszard Chmielowiec (prezes), mgr inż. 
Elżbieta Mytko, dr inż. Andrzej Fórmaniak, mgr inż. 
Krzysztof Ruszczyński, mgr inż. Karol Wiśniewski, 
mgr inż. Anna Kopyto



Data Imię i nazwisko Numer odznaki

01/01/1999 Jan Starczewski Brak danych

01/04/2000 Henryk Strzelecki Brak danych

01/04/2005 Krzysztof Ruszczyński Brak danych

10/04/2016 Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 01/Z/2016

28/06/2016 Witold Sobków 02/Z/2016

16/01/2017 Ewelina Wachnicka 01/Z/2017

20/01/2018 Andrzej Roch Dobrucki 01/Z/2018

20/01/2018 Paweł Starzak 02/Z/2018

20/01/2018 Piotr Świeboda 03/Z/2018

14/12/2018 Marcin Siliński 04/Z/2018

14/12/2018 Bożena Prochalska 04/Z/2018

14/12/2018 Małgorzata Pogorzelska 04/Z/2018

14/12/2018 Marian Zastawny 01/Z/2019

29/10/2021 Małgorzata Kmiecicka 01/Z/2021

Złote Odznaki Honorowe przyznane w Stowarzyszeniu w latach 2000 - 2021
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Złote Odznaki Honorowe przyznane w Stowarzyszeniu w latach 
2000 - 2021



Data Imię i nazwisko Numer odznaki
09/03/2014 Marta Truskowska 95/S/2014
15/04/2015 Michał Wroński Brak danych
16/01/2017 Natalia Atroszko 07/S/2017
16/01/2017 Tomasz Bączek 01/S/2017
16/01/2017 Rafael Delimata 02/S/2017
16/01/2017 Marcin Figiel 03/S/2017
16/01/2017 Małgorzata Kmiecicka 04/S/2017
16/01/2017 Marcin Krzetowski 05/S/2017
16/01/2017 Przemysław Paluch 06/S/2017
16/01/2017 Piotr Świeboda 09/S/2017
16/01/2017 Marcin Szponder 08/S/2017
16/01/2017 Kacper Więckowski 10/S/2017
20/01/2018 Piotr Jaworowski 01/S/2018
20/01/2018 Robert Matyja 02/S/2018
20/01/2018 Piotr Passowicz 03/S/2018
20/01/2018 Dawid Powęzka 04/S/2018
20/01/2018 Karol Wiśniewski 05/S/2018
14/12/2018 Anna Izdebska 06/S/2018
14/12/2018 Artur Pawłowski 07/S/2018
14/12/2019 Teresa Bilińska 01/S/2019
14/12/2019 Anna Kopyto 02/S/2019
14/12/2019 Arkadiusz Piotrowski 03/S/2019
14/12/2019 Krzysztof Szweda 04/S/2019
29/10/2021 Mirosława Michniewicz 01/S/2021
29/10/2021 Alina Antonik 02/S/2021
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Srebrne Odznaki Honorowe przyznane w Stowarzyszeniu w latch 
2014 - 2021



Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii dziś to

87

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii dziś to:

• specjaliści z różnych dyscyplin inżynierii: 
począwszy od architektury, budownictwa, ge-
odezji i inżynierii lądowej, poprzez mechanikę, 
energetykę i elektronikę, aż do inżynierii biolog-
icznej i chemicznej oraz wielu innych;

• inżynierowie, którzy prowadzą działalności 
gospodarcze, na co dzień zarządzają własnymi 
przedsiębiorstwami lub pracują jako manage-
rowie w dużych firmach;

• inżynierowie zatrudnieni w międzynarodowych 
korporacjach i prywatnych przedsiębiorstwach, 
konsultanci, pracownicy akademiccy oraz 
właściciele firm o różnym profilu;

• członkowie mieszkający i pracujący w różnych 
częściach Wielkiej Brytanii oraz współpracownicy 
z Polski i ze świata;

• pasjonaci nauki i techniki niezwiązani zawodowo 
z inżynierią.

Co jeszcze warto wiedzieć o STP?

Na koniec kilka interesujących faktów z historii 
Stowarzyszenia Techników Polskich, których nie 
sposób pominąć.

• Pierwszym członkiem honorowym STP został 
Olgierd Zienkiewicz – twórca Metody Elementów 
Skończonych i jeden z najbardziej utytułowany 
profesorów w Wielkiej Brytanii.

• W „Technice i Nauce” swoje teksty publikował 
m.in. prof. Józef Rotblat, laureat pokojowej Na-
grody Nobla.

• STP jest jedną z organizacji założycielskich Eu-
ropejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń 
Nauko-Technicznych.

• Członkowie STP tworzyli wiele obiektów spor-
towych na Igrzyska Olimpijskie w Londynie 
w 2012 roku, a także brali udział w budowie 
kolei Crossrail.

• Do STP przynależą członkowie w wieku od 24 
do ponad 80 lat.
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Dołącz do STP

Zachęcamy do dołączenia do Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Wspólnie 
łatwiej jest realizować ambitne cele związane 
z techniką i nauką.

Członkostwo w STP pozwala na:

• udział w ciekawych inicjatywach Stowarzyszenia 
w ramach różnych grup projektowych,

• korzystanie z programu mentoringowym jako 
mentor lub osoba mentorowana,

• poznanie wielu interesujących ludzi, w tym wy-
bitnych specjalistów z różnych dziedzin,

• udział w ekskluzywnych szkoleniach i wydarze-
niach,

• rozwój umiejętności miękkich i doskonalenie 
zdolności liderskich,

• uzyskanie nowych umiejętności w zakresie 
marketingu , grafiki itd.

Działalność w STP daje mnóstwo satysfakcji i jest 
nadzwyczaj wartościowym doświadczeniem. Chcesz 
dołączyć do STP? Napisz na: members@stpuk.org.

KONTAKT

www.stpuk.orgoffice@stpuk.org 
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny 
w Londynie (POSK), 
238-246 King Street, 
London W6 0RF, III piętro
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Nasi partnerzy:
W publikacji wykorzystano materiały pochodzące z archiwum Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii, archiwum Wydawnictwa „Technika i Nauka”, informacje z książki prof. Stanisława 
Portalskiego „Zarys historii Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. 1940-1990”.

Opracowanie: Małgorzata Przybyszewska (copywriter), Piotr Świeboda, Marian Zastawny

Projekt graficzny, skład i przygotowanie: 
Kügelgen Media

Niniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu projektu przez Ambasadę Polską w Londynie.
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