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Paryż, 13 grudnia 2013 r. 
 
                                                                                                         

Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, 
 
 
Jak już zapewne niektórzy sposród Was zostali poinformowani, delegaci polonijnych 

stowarzyszeń z Austrii, Francji, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii na Walnym Zebraniu EFPSNT w 
Pałacu „Wiechlice” w Polsce, w dniu 30 listopada br., powierzyli mi funkcję Sekretarza 
Generalnego Federacji na następną kadencję 2013-2016. 

Pragnę Im podziękować za zaufanie jakim mnie obdarzyli i opierając się na moim doświadczeniu 
pracy w EFSNT, którą miałem zaszczyt i przyjemność tworzyć z innymi Koleżankami i Kolegami w 
latach 2002-2004, postanowiłem się podjąć tego zaszczytnego aczkolwiek niełatwego zadania. 

Dlaczego „niełatwego”? Jeżli bowiem chcemy aby Federacja nie umarła śmiercią wielu 
innych podobnych stowarzyszeń, musimy jej nadać właściwy kierunek działań i odpowiednią 
rangę. 

Jak wszystkim wiadomo, Federacja jako stowarzyszenie nie ma ani środków ludzkich ani 
finansowych aby mogła prowadzić samodzielną działalność, lecz musi się opierać o realizacje jej 
Stowarzyszeń Członkowskich, aby urzeczywistniać ideę, dla której została powołana, 
wypełniając w ramach swoich możliwości cele i zadania jakie zostały sprecyzowane w paragrafie 
II Statutu EFPSNT. 

Aby nie zmuszać członków do żmudnego wyszukiwania tychże informacji, pozwolę sobie je 
przypomnieć poniżej. Wydaje mi się, że takie przypomnienie, a być może dla nowych członków 
pierwszy kontakt z tym tekstem, zawsze może być pożyteczne. Pragnę zatem przytoczyć 
zasadnicze cele i zadania Federacji. 

Tak więc przede wszystkim „celem podstawowym federacji jest wspieranie integracji 

polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w Europie, przy 

równoczesnym uznaniu ich niezależności i różnorodności” a do jej zadań należą w 
szczególności:  

1. reprezentowanie wspólnych interesów polonijnych środowisk naukowo-technicznych i 

techniczno-gospodarczych wobec władz austriackich i polskich, władz Unii Europejskiej a 

także wobec władz wszelkich organizacji międzynarodowych i pozarządowych,  

2. popieranie współpracy polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-

gospodarczych z analogicznymi środowiskami w Europie,  

3. propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej. 
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Dla osiągnięcia tych celów, Federacja m.in. : 

• wspiera wspólne działania osób i organizacji na rzecz umocnienia pozycji polonijnych 

środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w Europie,  

• wspiera kontakty pomiędzy polonijnymi i polskimi środowiskami naukowo-technicznymi i 

techniczno-gospodarczymi,  

• zbliża polonijne środowiska zainteresowane pielęgnowaniem tradycji naukowo-

technicznych,  

• wspiera działalność informacyjną o osiągnięciach inżynierskich, badawczych, 

edukacyjnych, gospodarczych i kulturalnych polonijnych środowisk naukowo-

technicznych,  

• propaguje koleżeńską solidarność wśród polonijnych środowisk naukowo-technicznych i 

techniczno-gospodarczych  

• wspiera wspólne uczestnictwo członków Federacji w programach Unii Europejskiej 

 
W przyszłym roku Federacja będzie obchodzić 10-cio lecie podpisania aktu fundacyjnego 

w Londynie w dniu 23-go kwietnia 2004 r. Czeka więc nas, nie tylko Sekretariat Generalny i 
aktualny Zarząd objęty parę dni temu przez naszych Kolegów i Przyjaciół ze Stowarzyszenia 
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie pod przewodnictwem mgr inż. Jerzego Mozyro, ale 
także „nas” jako Stowarzyszenia Członkowskie być może dodatkowa praca aby uświetnić tą 
rocznicę. 

Będzie więc okazja aby podsumować dotychczasową działalność i zaznaczyć żywotność 
Federacji, podkreślając jej rolę jaką już odegrała i jaką powinna odgrywać w przyszłości a 
jednocześnie wyznaczyć kierunki działania na następne lata. 

Niemniej już w tej chwili, patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że zarówno władze Federacji 
jak Stowarzyszenia Członkowskie, które rotacyjnie przejmowały Zarząd EFPSNT, wywiązywały 
się dobrze w miarę swoich możliwości. 

Aby nie być gołosłownym pozwolę sobie przytoczyć choćby tylko kilka znaczniejszych 
przedwsięzięć bądź to zorganizowanych samodzielnie bądź też w których uczestniczyły 
Stowarzyszenia Członkowskie pod egidą Federacji : „Polacy Razem” w Wilnie i Wiedniu, 
konferencje w Berlinie, Paryżu, Londynie, Krakowie w 2008 roku gdzie w „Kongresie Polskich 
Towarzystw Naukowych na Obczyźnie wzięło udział aż 13-tu delegatów EFPSNT, Sympozjum 
przeciwpowodziowe w Paryżu w zeszłym roku i teraz w konferencja w Pałacu „Wiechlice” w 
Polsce na temat „czystej wody”, a także udział w I i II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w 
Warszawie. 

Spotkania te poza faktem zamanifestowania istnienia Federacji na arenie międzynarodowej 
pozwalają na zaciśnięcie silniejszych więzów między polskimi inżynierami i technikami 
rozproszonymi po całym świecie. 

Ważną rolę odgrywa także strona internetowa prowadzona od kilku lat przez Kolegę 
Marka Piekarskiego, który pomimo trudności czasowych, stara się ją utrzymać jak najbardziej 
aktualną. Zachęcam do rzucenia na nią częściej okiem, aby dowiedzieć się o tym wszystkim co 
się dzieje w Stowarzyszeniach Członkowskich : www.polish-engineers-europe.org. 

Tak więc, porównując to wszystko o czym wspomniałem powyżej, z działalnością innych 
podobnych federacji, muszę stwierdzić, że nie powinniśmy się za wstydzić naszego dorobku i 
pragnę w tym momencie podziękować wszystkim Koleżąnkom i Kolegom, którzy swoimi 
wieloletnim zaangażowaniem pozwolili realizować ideę Federacji.  
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Pragnę przypomnieć też Tych, którzy byli z nami od początku powstania Federacji, ale od 
nas odeszli : Kol. Zbigniewa Wilimowskiego z STP w Wielkiej Brytanii, Kol. Cezara 
Wojciechowskiego ze ZFITP w Niemczech i Kol. Pawła Raczewa (autora loga Federacji) z VPI w 
Austrii, który zmarł w marcu tego roku. 

Niemniej nie wszystko jest jeszcze tak dobrze jak byśmy chcieli. Stoją zatem przed nami 
wyzwania, zwłaszcza w aktualnym świecie, w którym komunikacja, oparta na błyskawicznie 
ewoluujących środkach przekazu medialnego, odgrywa pierwszorzędną rolę. 

W związku z powyższym, wydaje mi się, że jednym z najważniejszych zadań jakie czekają 
nas (Sekretariat Generalny, kolejne Zarządy Federacji, Stowarzyszenia Członkowskie) jest 
promocja działań Stowarzyszeń Członkowskich a tym samym promocja EFPSNT. 

Promocja ta musi działać w obie strony, tj. promocja akcji stowarzyszeń przez władze 
Federacji z wykorzystaniem dostępnych dla niej środków, już istniejących bądź takich, które 
trzeba będzie stworzyć, a jednocześnie promocja Federacji przez każde ze stowarzyszeń 
członkowskich (organizacja przedwsięzięć pod egidą EFPSNT, umieszczanie loga Federacji na 
dokumentach włącznie z papierem listowym stowarzyszeń, itp.). 

Kwestia adekwatnej promocji będzie przedyskutowana w najbliższym czasie z aktualnym 
Zarządem Federacji, niemniej w tej chwili, wydaje mi się niezbędne szersze propagowanie tego 
co się robi w stowarzyszeniach (a robi się wiele!) za pośrednictwem strony internetowej jak 
również stworzenie pisma Federacji, które informowałoby w sposób dziennikarski, krótkimi 
artykułami (3-4 zdania) o tym wszystkim co się będzie działo (lub już się dokonało). Pismo to 
(jedna kartka A4 recto-verso) mogłoby być redagowane przez Sekretariat Generalny i wychodzić 
narazie raz na 2 miesiące, ale częstotliwość mogłaby być większa o ile będzie większa potrzeba i 
... większy zespół redakcyjny. Trzeba będzie znaleźć właściwy tytuł przykuwający uwagę.  Będzie 
ono mogło być rozsyłane w formie drukowanej w ograniczonej ilości według ustalonej listy 
instytucji, organizmów, VIP-ów, itd. (mamy na to parę groszy w kasie) oraz w formie 
elektronicznej zarówno bezpośrednio na podstawie listy adresów e-mailowych oraz na stronie 
internetowej. 

Aby to mogło działać prawidłowo, muszą być spełnione dwa warunki: 

1. stowarzyszenia członkowskie muszą się zobowiązać przesyłać regularnie informacje 
(tekst, zdjęcia) – najlepiej byłoby „oddelegować” jedną osobę do tej funkcji do 
kontaktów z Sekretariatem Generalnym 

2. Sekretariat Generalny musi właściwie reagować w zależności od charakteru i pilności 
informacji (aktualizacja strony internetowej, wysyłka e-maili, redakcja pisma) – być 
może będziemy musieli się odwołać do pomocy kolegów ze stowarzyszeń (chętni z 
„lekkim piórem” będą mile widziani!)  

Jubileusz 10-cio lecia Federacji, powinien być doskonałą okazją do jej promocji w szerszych 
kręgach. Musimy się nad tym zastanowić w dość szybkim trybie, aby jego obchody miały 
miejsce w roku przyszłym. 

Ważna w ramach promocji jest także „reprezentatywność” Federacji w stosunku do 
różnych organizacji technicznych, administracji krajów Stowarzyszeń Członkowskich i Unii 
Europejskiej. Sekretariat Generalny nie jest w stanie zapewnić tej obecności w sposób 
wystarczający. Dlatego też skierowuję moją prośbę do Prezesów wszystkich Stowarzyszeń 
Członkowskich o reprezentowanie Federacji w takim samym stopniu jak własnych 
stowarzyszeń. Z doświadczenia wiem, że w trakcie spotkań, zawsze jest okazja aby wspomnień 
o Federacji i jej zasięgu europejskim. Aby ułatwić to zadanie, dokument prezentujący rys 
historyczny, cele i zadania Federacji, zostanie zaktualizowany i przesłany do Prezesów 
wszystkich Stowarzyszeń Członkowskich. 
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Drugim ważnym zadaniem będzie staranie się o rozszerzenie Federacji na inne kraje 

europejskie. Wiem, że to zagadnienie było już poruszane, ale nie mogę sobie wyobrazić aby w 
innych krajach europejskich nie było polskich organizacji inżynierskich (np. w Belgii istnieje 
Stowarzyszenie Inżynierów i Ekonomistów Polskich), a jeżeli faktycznie nie istnieją to nasz statut 
pozwala na stworzenie Koła Członków Indywidualnych.  

Warunkiem sukcesu, wydaje mi się, będzie „atrakcyjność” naszej Federacji. Zadanie 
niełatwe, być może rezultat nie będzie na wysokości naszych oczekiwań, ale „kto nie próbuje nic 
nie zyskuje”.  

Jest ewidentne, że Sekretariat Generalny będzie się starał realizować powyższy program. 
Niemniej z uwagi na ograniczone możliwości ludzkie i materialne, pomoc w prowadzeniu 
koherentnej polityki ze strony Stowarzyszeń Członkowskich będzie nieodzowna. 

Dlatego też zwracam się Prezesów wszystkich Stowarzyszeń Członkowskich o chęć 
współpracy. Zdaję sobie sprawę, że obok obowiązków zawodowych, rodzinnych i często pracy 
społecznej nie pozostaje Wam wiele czasu na inne sprawy, niemniej każda propozycja 
inicjatywy emanująca spośród członków szerokiej rzeszy inżynierów i techników, jaką tworzą 
zrzeszone w Federacji stowarzyszenia, będzie mile widziana. 

Dziękuję z góry za wszelką akcję pomocy z Waszej strony. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

 

 

 

Janusz Ptak 

Sekretarz Generalny 

 


