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DZIEŁO S.I.T.P.F. NA RZECZ POLONII FRANCUSKIEJ 

  

  

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, jedna z 

najstarszych organizacji polonijnych, obchodziło w listopadzie 2007 r. 90-cio 

lecie swojego istnienia. Była to okazja aby przypomnieć o historii i obecnej 

działalności tego zasłużonego Stowarzyszenia. 

Idea jego założenia zrodziła się 
w maju 1917 roku, w czasie tradycyjnej 

pielgrzymki Polonii francuskiej na 

Polski Cmentarz w Montmorency.  

Na wieść o tworzeniu niezależnej Armii Polskiej we Francji, 

inżynierowie polscy obecni na pielgrzymce, a wśród nich Józef 

Lipkowski i Stanisław Ziembiński, rzucili myśl o powołaniu swej własnej 

organizacji.  

W ten sposób powstało Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Polskich we Francji, 

noszące początkowo nazwę Polskiego 

Stowarzyszenia Techników w Paryżu 
2
. 

Akt założenia Polskiego Stowarzyszenia 

Techników został podpisany 18-go listopada 

1917 roku (Załącznik 1). Nowopowstałe 

stowarzyszenie wydało natychmiast „Odezwę” 

wzywającą polskich inżynierów do przyłączenia 

się do tej szlachetnej idei (Załącznik 2). 

Zsadniczym motywem działania SITPF było stworzenie kadry technicznej 

gotowej do współudziału w odbudowie kraju po odzyskaniu niepodległości a jedną z 

podstawowych misji było dążenie do podtrzymania i pogłębiania więzi wśród polskiego 

środowiska technicznego (łącznie z jego sympatykami) we Francji na zasadzie 

solidarności zawodowej i kulturowej jak również reprezentowanie jego wspólnych 

aspiracji. 

Statut Stowarzyszenia, oparty na francuskim prawie o organizacjach z dnia 1-go 

lipca 1901 roku, ustalał między innymi cele i zasady funkcjonowania organizacji, reguły 

wybierania władz Stowarzyszenia oraz prawa i obowiązki członków. Stowarzyszenie 

stawiało sobie za cel: 

• skupianie oraz podtrzymywanie więzi między inżynierami i technikami polskimi 

i polskiego pochodzenia pracującymi we Francji, 

• utrzymywanie więzi opartych na zasadach solidarności zawodowej, kulturowej i 

narodowej poprzez spotkania towarzyskie, konferencje techniczne, zwiedzanie 

obiektów przemysłowych i wydawanie biuletynu informacyjnego, 

• obrona wspólnych interesów inżynierów i techników polskich we Francji i w Europie, dzięki reprezentacji 

w różnych organizacjach państwowych i europejskich, 

• utrzymywanie więzi z inżynierami i technikami w Polsce, pomoc w wymianie informacji technicznych i 

propagowaniu najnowszych osiągnieć wiedzy, opieka nad stażystami, 

• organizowanie kursów dokształcających i popularyzujących wiedzę, pomoc w zawodowym 

przygotowaniu do powrotu do Kraju, 

• informowanie o możliwościach na rynku pracy. 

W okresie międzywojennym Stowarzyszenie aktywnie realizowało swoje cele przyczyniając się do 

współpracy polsko-francuskiej zarówno na szczeblu rządowym jak i w kontaktach z przedsiębiorstwami 

przemysłowymi. 
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1  Janusz P tak – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji 

2  Adam To kar sk i  – „L’Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France – Un tracé historique (1917-1992)” 

– Przemówienie okolicznościowe z okazji 75-cio lecia SITPF, Paryż, 21-szy marca 1992 r. 

Gen. Józef Lipkowski 

współzałożyciel i pierwszy 

prezes 

Stanisław Ziembiński 

współzałożyciel i pierwszy 

skarbnik 

Pielgrzymka na Polski Cmentarz 

„Les Champeaux” w Montmorency 

20-go maja1917 r. 



Niestety druga wojna światowa odcisnęła tragiczne piętno na historii Stowarzyszenia: jego biura zostały 

zajęte przez Niemców, którzy doszczętnie zniszczyli archiwa. Henryk Lipkowski, ówczesny prezes SITPF, 

zatrzymany przez Gestapo za udzial w ruchu oporu, ginie w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie w 1944 

roku. Działalność Stowarzyszenia zamarła a jego członkowie zostali rozproszeni. Powstaje niemniej 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Emigracji z siedzibą tymczasową w Marsylii, które 

pomaga przy ewakuacji inżynierów polskich do Anglii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. 

Koniec II wojny światowej umożliwił Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Polskich we Francji 

podjęcie normalnej działalności. Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 18 sierpnia 1945 roku wybrało nowy 

Zarząd z prezesem Adamem Rozenem na czele, który przewodniczył Stowarzyszeniu w latach 1945-51. 

Członkowie Stowarzyszenia to byli żołnierze Armii Polskiej na Zachodzie, więźniowie z niemieckich obozów 

jenieckich i koncentracyjnych, internowani z obozów internowanych w Szwajcarii. 

W 1947 roku Stowarzyszenie liczyło ponad 270 członków. Oprócz regularnych spotkań towarzyskich i 

konferencji, Stowarzyszenie organizowało także pomoc dla studentów i emigrantów, założyło bibliotekę, 
wydawało biuletyn informacyjny, organizowało kursy dokształcające, uczestniczyło w akcjach socjalnych 

(Komitet pomocy Polsce i Repatriantom Polskim z Rosji). W 1955 roku Stowarzyszenie podjęło inicjatywę 
założenia Polskiego Domu dla Emerytów w Lailly en Val niedaleko Orléanu i zebrało w tym celu pokaźne 

fundusze.  

Stowarzyszenie miało wielu świetnych prezesów i członków, wybitnych inżynierów (Załącznik 3), m.in. :  

− gen. Józef Lipkowski - współzałożyciel i pierwszy prezes SITPF, inżynier, poeta, żołnierz, autor 

wielu wynalazków, 

− Stanisław Ziembiński - współzałożyciel i pierwszy skarbnik SITPF, niezwykle uzdolniony 

konstruktor silników samolotowych i samochodowych,  

− Bolesław Godek - prezes Stowarzyszenia w latach 1921-25, utworzył fundusz pomocy dla członków 

SITPF,  

− Henryk Lipkowski (syn Józefa Lipkowskiego) - prezes w latach 1931-39, zamęczony na śmierć w 

obozie koncentracyjnym Buchenwald,  

− Mieczysław Wrzecian, dzięki któremu od 1947 r. SITPF stało się członkiem-współzałożycielem, 

reprezentującym Polskę, słynnej organizacji FISITA,  

− Stefan Du Château - znakomity architekt, inżynier, urbanista, genialny konstruktor, Edward Brzeski - 

w 1949 roku założył własne biuro budowlane BACOM,  

− Aleksander Dobraczyński – prezes SITPF w latach 1972-76,  

− Lucjan Sobkowiak – prezes w latach 1987-92, założyciel przedsiębiorstw we Francji, Niemczech, 

USA, które rozwijają i wdrażają jego własne patenty w dziedzinie technologii wiązki elektronowej i 

laserowej oraz technologii próżni,  

− Monika Obrębska, inżynier, doktor informatyki, pierwsza kobieta-prezes w długiej historii 

organizacji w latach 1994-95 i 1998-2002,  

− Janusz Ptak – prezes SITPF od 2003 r. do chwili obecnej, specjalista w dziedzinie mikroelektroniki; 

pod jego impulsem przeprowadzono nowelizację Statutu SITPF, utworzono Złotą Odznakę 
Stowarzyszenia, wzmocniono współpracę z Polską Akademią Nauk oraz polskimi placówkami 

naukowymi i ekonomicznymi w Paryżu. 

W Stowarzyszeniu działało i działa nadal wiele oddanych osób. Nie można wymienić ich wszystkich, ale 

nie sposób nie wspomnieć Mieczysława Hildebrandta, wieloletniego prezesa i wiceprezesa, czy też Członków 

Honorowych SITPF takich jak: Książę André Poniatowski, Romuald Prewysz-Kwinto, Adam Tokarski, Helena 

Kolanowska i Jerzy Lipowicz, wieloletni Skarbnik Stowarzyszenia. 

Obecnie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, które mimo wielu zawirowań 
historii przetrwało do dnia dzisiejszego, stawia sobie za zadanie zarówno podtrzymania tradycyjnej działalności 

jak i znalezienia nowych form działania, które byłyby lepiej dostosowane do współczesnego życia zawodowego. 

W zakres jego działalności wchodzą m.in. : 

• Organizacja odczytów o tematyce technicznej, popularno-naukowej i kulturalnej, a także na temat 

żywotnych zagadnień związanych z Polską, Francją i Europą 

 

 

 

 

 

 

 

 
mgr inż. Andrzej Farnik – 

odczyt o lotnictwie polskim 

okresu międzywojennego  

– maj 2006 r. 

Debata w Ambasadzie RP w Paryżu pt. „Polska i 

Polacy w dzisiejszej Europie" 

z udziałem JE Ambasadora prof. Stefana Mellera 

- październik 2000 r. 

mgr inż. Daniel Krzyształowicz 

– konferencja na temat wkładu 

inżyniera polskiego w rozwój 

światowej metalurgii 

 – maj 2008 r. 



• Aktywny udział w życiu i manifestacjach patriotycznych wpólnoty polskiej we Francji (Pielgrzymka na 

Polski Cmentarz w Montmorency, Święto 1
szej

 Polskiej Dywizji Pancernej im. Gen. Maczka w Normandii, 

znaczący wkład w utworzenie Federacji Polonii Francuskiej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Współpraca z innymi stowarzyszeniami polskimi we Francji (Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego 

Pochodzenia, Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy, Towarzystwo Polskich 

Architektów), ze stowarzyszeniami innych narodowości np. z Klubem Węgrów na Obczyżnie a także z 

polonijnymi stowarzyszeniami technicznymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i na Litwie jak 

również z polonijnymi stowarzyszeniemi inżynierskimi w Ameryce Pólnocnej i Kanadzie a w 

szczególności z Radą Polskich Inżynierów Ameryki Północnej. 

SITPF jest członkiem założycielskim Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych, której akt fundacyjny został podpisany w Londynie, w dniu 23go kwietnia 2004 r. w 

obecności Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego oraz reprezentantów polskich placówek 

dyplomatycznych w Wielkiej Brytanii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rozwijanie kontaktów zawodowych i 

towarzyskich z instytucjami i stowarzyszeniami 

technicznymi w Polsce (FSNT NOT, IMAPS); 

wielu członków SITPF otrzymało wysokie 

odznaczenia tychże organizacji za wieloletnią 
pracę stowarzyzeniową oraz za rozwijanie 

współpracy z tymi organizacjami  

 

 

 

• Współpraca z polskimi i francuskimi instytucjami ekonomiczno-gospodarczymi w celu rozszerzenia 

wymiany gospodarczej między Polską i Francją m.in. z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji 

Ambasady RP i Polską Izbą Handlowo-Przemysłową w Paryżu. 

• Podtrzymywanie więzi między technikami polskimi poprzez organizacje spotkań towarzyskich z okazji 

Bożego Narodzenia i Wielkanocy, wspólne wycieczki i pikniki (w czerwcu w Normandii), zwiedzanie 

obiektów przemysłowych i kulturalnych, a także tradycyjny bal karnawałowy. 

 

 

Delegacja EFPSN-T na Cmentarzu Polskim 

w Montmorency – czerwiec 2005 r. 

Międzynarodowa Konferencja IMAPS w Rytrze z 

udziałem przedstawicieli SITPF  – wrzesień 2000 r. 

Doroczne święto 1szej Polskiej Dywizji 

Pancernej im. Gen. Maczka 

Urville-Langannerie – czerwiec 2001r. 

Podpisanie aktu założycielskiego 

EFPSN-T w Londynie – 23 kwietnia 

2004 r. 

Sympozjum „Polacy Razem” 

   Londyn - wrzesień 2000 r. 



• Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej SITPF. Do członków i sympatyków rozsyłany jest  

gratisowo list informacyjny zwany „Flash'em”, umieszczany również na internecie pod adresem 

http://sitpf.europolonia.org. SITPF wydaje także Biuletyn Informacyjny, zawierający obok szerszych 

sprawozdań z życia stowarzyszenia również artykuły techniczne i streszczenia konferencji organizowanych 

przez SITPF. 

Należy również wspomnieć o nawiązaniu kontaktów i pomoc organizacjom polskim na Wschodzie oraz takich 

akcjach jak „Apel w sprawie Polaków w Kazachstanie” (Załącznik 4) i sponsoring cyklu konferencji prof. Jana 

Zinkiewicza, Prezesa Polaków w Kazachstanie, w Paryżu, Lille i Orleanie czy też pomoc dla polskiej szkoły w 

Wyłkowysku na Białorusi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważnym wydarzeniem w historii SITPF była zmiana Statutu SITPF. 

Nowy Statut został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym SITPF 

28go maja 2005r. i złożony w Prefekturze Policji w Paryżu z datą 18-go 

listopada 2005r., dokładnie 88 lat po dacie powstania Stowarzyszenia, został 

zarejestrowany w Dzienniku Ustaw N° 51 z dnia 17.12.2005 r. pod N° 1743.  

W 2006 r. utworzono odznakę SITPF. Jest ona wręczana wszystkim 

Członkom Aktywnym i Wspierającym. Przewidziano również Złotą Odznakę, 
która jest nadawana zasłużonym lub wieloletnim członkom SITPF a także 

tytułem wyróżnienia osobom spoza SITPF za ich wkład we wspieranie 

działalności Stowarzyszenia, za umacnianie kooperacji z SITPF oraz za wkład 

w rozpowszechnianie polskiej myśli technicznej i inżynierskiej na świecie. 

Za całokształt swojej działalności patriotycznej, za 

pielęgnację polskich tradycji na obczyźnie a także 

pamięci o ludziach, którzy walczyli o niepodległość 
Polski i o ich czynach, w maju 2007 r. SITPF zostalo 

odznaczone medalem „PRO MEMORIA”. 

W ciągu ponad 90-cio letniego istnienia, Stowarzyszenie miało okazję świętować 
kilka poważnych jubileuszy. 

Pierwszym, z powojennych, był Jubileusz 50-lecia SITPF w dniach 10-13 maja 1969 

roku pod przewodnictwem prezesa Janusza Derynga, w którym wziął udział Książę André 

Poniatowski, Członek Honorowy SITPF. Uroczystości miały miejsce w Paryżu, Lens i 

Lille, gdzie była skupiona duża rzesza polskich inżynierów w owych czasach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci w polskiej szkole w 

Wołkowysku - listopad 2000 r. 

Książe André Poniatowski 

Prezydent Komitetu Honorowego 

Jubileuszu 50cio lecia SITPF 

Uczestnicy Jubileuszu przed Merostwem Lille 

- 14 czerwca 1969 r. 

Zdjęcie „La Voix du Nord” 



Natomiast w 1992 roku odbyły się obchody 75-lecia pod przewodnictwem prezesa Lucjana Sobkowiaka, 

przy udziale Ministra Jean de Lipkowski, wnuka Józefa Lipkowskiego, założyciela i pierwszego Prezesa SITPF. 

Uroczystościom towarzyszyła sesja naukowa i wystawa osiągnięć inżynierów, członków SITPF. „Słowo 

wstępne” do Broszury 75-cio lecia (Załącznik 5), które oddaje ducha tamtych uroczystości, nie straciło nic ze 

swojej aktualności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2002 roku Stowarzyszenie świętowało 85-cio lecie swojego istnienia. Uroczystości Jubileuszowe, pod 

Honorowym Patronatem, JE Jana Tombińskiego, Ambasadora Polski we Francji miały miejsce w dniu 16-go 

listopada. Wśród zaproszonych gości byli obecni reprezentanci FSNT NOT, organizacji polonijnych, 

stowarzyszeń polsko-francuskich oraz przedstawiciele stowarzyszeń inżynierskich z Austrii, Niemiec i Wielkiej 

Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

Spotkanie to przyczyniło się do zacieśnienia współpracy przy tworzeniu Europejskiej Federacji 

Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, której Statut został podpisany dwa lata później w Londynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2007 przypadła okrągła rocznica 90-cio lecia SITPF. Dla 

jej uczczenia, SITPF zorganizowało w ciągu całego 2007 roku cykl 

konferencji pod hasłem „Wkład inżyniera i technika polskiego w rozwój 

przemysłu francuskiego”. 

Inauguracja „Roku 90-cio lecia” 

rozpoczęła się w dniu 23-go lutego br. w 

Polskiej Akademii Nauk w Paryżu 

konferencją Profesora C.P. Zaleskiego, 

Prezesa Towarzystwa Historyczno-

Literackiego w Paryżu i światowej sławy 

specjalisty w dziedzinie energii nuklearnej a 

w szcególności reaktorów na neutronach 

szybkich, pt. „Rola energii atomowej na 

rzecz zrównoważonego rozwoju”. 
Prof. C.Pierre Zaleski 

Jubileusz 85-cio lecia SITPF – odznaczeni 

Złotymi i Srebrnymi Odznakami NOT w 

towarzystwie J.E. Ambasadora RP we Francji 

Pana Jana Tombińskiego i Prezesa FSNT 

NOT dr inż. Wojciecha Ratyńskiego i 

przedstawicieli SITPF  – listopad 2002 r. 

Uroczysta Sesja 75-cio lecia SITPF – Biblioteka Polska w Paryżu 

Minister Jean de Lipkowski i Prezes 

Lucjan Sobkowiak (z lewej strony) 

inaugurują wystawę osiągnięć 
inżynierow SITPF  



Wszystkie konferencje jubileuszowe miały na celu przybliżenie społeczeństwu francuskiemu roli jaką 
odegrali polscy inżynierowie w rozwoju gospodarki francuskiej oraz ich osiągnięć osobistych i z rego tytułu 

były prowadzone w języku francuskim. Tematyka była dośc zróżnicowana aby dotknąć jak najszerzych 

zainteresowań społeczeństwa francuskiego :  

• 27.04.2007 – konferencja prof. François Anceau : „Saga procesorów VLSI” i dr inż. Moniki Obrębskiej, 

Wice-prezesa SITPF : „Procesory specjalistyczne firmy BULL – wkład polskich inżynierów” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 24.05.2007 – referat mgr inż. Andrzeja Niżnika, członka SITPF, założyciela i właściciela firmy 

« Robobat » : „Budownictwo wirtualne – źródło oszczędności i wydajności projektowania i zarządzania 

konstrukcjami - wkład polskich inżynierów” 

• 20.06.2007 – konferencja dr inż. Witolda Wiśniowskiego, Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie : 

„80 lat Instytutu Lotnictwa na rzecz rozwoju techniki lotniczej” oraz dr inż. Zbigniewa Wołejszy, 

Dyrektora Nowych Technologii tegoż instytutu: „Instytut Lotnictwa w programach naukowych Unii 

Europejskiej”, w której repreentowano również współpracę polsko-francuską w tej dziedzinie 

• 19.09.2007 – odczyt mgr inż. Marka Sabeli : „Nowe produkty, przemiany przemysłowe, ciągła adaptacja 

osobista”, czyli jak polski inżynier, metalurg może zostać szefem działu zarządzania zasobami ludzkimi 

firmy Thomson 

• 19.10.2007 – referat dr inż. Jacka Szymańskiego : „Ryzyka techniczne i ekonomiczne związane z 

wszechobecnością komputerów”  

 

Główne uroczystości obchodów 90-cio lecia SITPF odbyły się pod 

Patronatem Honorowym Prezydenta Senatu Francji i Marszałka Senatu 

Polski w dniach 16-17ty listopada 2007 r., w Ambasadzie RP we Francji. 

Wzięli w nich udział : J.E. Ambasador RP we Francji Pan Tomasz Orłowski, 

Przewodniczący Grupy Senatorskiej Przyjaźni Francusko-Polskiej Senator 

Yann Gaillard. Obecni byli przedstawiciele Konsulatu RP, Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska”, FSNT NOT, Redaktor Naczelny „Przeglądu 

Technicznego”, dyrektorzy placówek naukowych i ekonomicznych m.in. 

Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy 

Ambasadzie RP a także Polskiej Misji Katolickiej. 

Gośćmi specjalnymi uroczystości były: Pani Krystyna Ziembińska, 

córka inż. Stanisława Ziembińskiego jednego z założycieli SITPF oraz Pani 

Janine Lansier, wnuczka Generała Józefa Lipkowskiego, drugiego ze 

współzałożycieli Stowarzyszenia. 

Przybyli licznie członkowie stowarzyszeń inżynierskich z zagranicy : 

ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, reprezentujący „Polonia Technica”, 

Związek Polskich Inżynierów w Chicago oraz Radę Polskich Inżynierów 

Ameryki Północnej a także Stowarzyszenia Inżynierskie z Austrii, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz 

liczne stowarzyszenia polonijne z Francji.  

Był to pierwszy Jubileusz, w którym ponad 30% ze 150-cio osobowej rzeszy uczestników stanowili 

przedstawiciele polonijnego środowiska technicznego z zagranicy. 

W czasie trzy-dniowych uroczystości miały miejsce przemówienia okolicznościowe przybyłych gości, 

referaty plenarne : „Rola nauk inżynieryjnych w rozwoju cywilizacji”, opracowany przez Prof. Zygmunta 

Kolendę, Prezesa Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i mgr inż. Lucjana Sobkowiaka 

zatytułowany „90 lat SITPF – wkład inżynierów i techników polskich w rozwój przemysłu francuskiego” oraz 

prezentacje stowarzyszeń przybyłych z zagranicy.   

Zasłużeni dla działalności stowarzyszeniowej członkowie SITPF otrzymali odznaczenia FSNT NOT, 

Rady Polskich Inżynierów Ameryki Północnej i Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.        

Z okazji Jubileuszu wręczono również Złote Odznki SITPF osobom, które w sposób długoletni i wybitny 

wspierali działalność Stowarzyszenia.  

 

Dr inż. Monika Obrębska 

i Prof. François Anceau 
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