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ont l’honneur d’inviter 

à deux conférences en langue française : 
 

le mercredi 30 octobre 2013 à 19h30 

Prof. C. Pierre ZALESKI 
LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE NUCLEAIRE 

Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, 74 rue Lauriston à Paris 

C.Pierre ZALESKI jest wybitnym specjalistą w dziedzinie energii atomowej. Pracował w Komisariacie Energii Atmowej (CEA), gdzie prowadził 
prace nad reaktorami na « szybkich neutronach » o dużej mocy (1000 MW). Wykładał na uniwersytetach i był konsultantem licznych firm 
amerykańskich. Penił także funkcję prezesa Société Européenne de l’Energie Nucléaire i Académie Internationale de l’Energie Nucléaire jak 
również Dyrektora CGEMP Paris-Dauphine. Prof. Pierre ZALESKI jest autorem licznych publikacji naukowych w dziedzinie energii atomowej. 

Entrée libre. La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 

le vendredi 6 décembre 2013 à 19h30 

Prof. Patrice GEOFFRON 
GAZ DE SCHISTE – EXPLORER N’EST PAS FORER 

Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, 74 rue Lauriston à Paris 

Tematem konferencji będzie refleksja nad politykami energetycznymi « iconoclastes » do wynalezienia : np. : Norwegia jest bogata w naftę i 
gaz, ale prawie 100% swojej elektryczności pochodzi z parku hydraulicznego (tamy). Texas, bogaty w naftę i gaz łupkowy jest pierwszym 
Stanem energii wiatrakowej (éolien) w Ameryce Pȯłnocnej, daleko przed zieloną Kalifornią. Bliżej nas, Dania pokryta wiatrakami przewiduje 
100% swojej produkcji w 2050 roku z energii odnawialnych, rozpoczęła wiercenia gazu łupkowego. 

Pan Patrice GEOFFRON jest profesorem Uniwersytetu Paris-Dauphine i Dyrektorem CGEMP (Centre Géopolitique de l’Energie et des Matières 
Premières), specjalistą w dziedzinie polityk energetycznych. 

Entrée libre. La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié. 

 
 
 
 

• W piątek 27-go września 2013 r. o godz. 19:00 w Polskiej Bibliotece w Paryżu miała miejsce bardzo ciekawa konferencja w języku 
francuskim zatytułowana : „A quoi ressemblera le monde en 2030 ?”, zorganizowana wspólnie przez SITPF i Towarzystwo Historyczno-
Literackie Polskie w Paryżu w sali konferencyjnej Biblioteki Polskiej w Paryżu. 

Temat konferencji cieszył się szerokim zainteresowaniem, gdyż uczestniczyło w niej ponad 70 osȯb wśrȯd nich piętnastu członkȯw 
SITPF. Wzięli w niej rȯwnież udział przedstawiciel Mali i Indonezji. Brakowało na sali przedstawicieli z Polski. 

Uczestnikȯw konferencji przywitali : Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego Polskiego w 
Paryżu, Dyrektor Biblioteki Polskiej i członek SITPF Prof. Piotr Zaleski oraz  Lucjan Sobkowiak – 
Prezes Stowarzyszenia Inżynierȯw i Technikȯw Polskich we Francji. 

Konferencja była zaprezentowana przez Stanislas Dembinski, dziennikarza ekonomicznego 
pracującego dla Reuter’a i redaktora naczelnego emisji telewizyjnej “Eco et Quoi” na kanale Paris 
Première oraz Jean-Joseph Boillot, Profesora Nauk Socialnych, doradcę klubu CEPII i wspȯłtwȯrcę 
Euro-India Economic & Business Group (EIEBG) oraz autor wielu artykułȯw  poświęconych krajom 
rozwijających się i Indiom. 

Temat konferencji bazowany był na książce pod tytułem 
“CHINDIAFRIQUE”, ktȯrej autorami są : Joseph Boillot i 
Stanislas Dembinski. 

Konferencja składała się z dwȯch części. Pierwszą część poświęcił Stanislas Dembinski Polsce 
porȯwnując ją do „smoka chińskiego”. Na podstawie obserwacji i kontaktȯw z Polakami w 
czasie swoich podrȯży do Polski przedstawił uczestnikom konferencji obraz obecnej Polski - 
jej rozwȯj ekonomiczno-polityczny i socialny. Przedstawił dynamikę gospodarki polskiej po 
rewolucji zwanej “SOLIDARNOŚĆ”. Polska zrobiła olbrzymi krok naprzȯd, już w prawdziwej 
demokracji. Dlatego znając fantastycznie szybki rozwȯj ekonomii chińskiej porȯwnał polski 
rozwȯj w Europie do „smoka chińskiego”. 
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W drugiej części Pan Jean-Joseph Boillot w bardzo szeroki sposȯb przedstawił nam perypetie i rozwȯj ekonomiczno-socialny w Chinach 
i Indiach oraz ich wpływ na rozwȯj ekonomii światowej i europejskiej. Wykazał jak niebezpiecznie dla europejskiej ekonomii jest coraz 
wieksze opanowanie   naszych rynkow przez wyroby chińskie.  

Ekspansja Chin i wykup terenȯw w Afryce, bogatej w materiały pierwszej potrzeby potwierdza ich ekspansję światową, ale z drugiej 
strony może przyczynić się do szybkiego rozwoju tego kontynentu. Wskazał, że Europa, ktȯra historycznie jest bardzo związana z Afryką 
jest coraz bardziej wypierana z tego terenu przez Chiny i Indie. 

Po przedstawieniu tych dwȯch części konferencji wywiazała się ożywiona dyskusja w czasie ktȯrej 
uczestnicy nie zawsze zgadzali sie z niektȯrymi tezami przestawionymi przez prelegentȯw. Z dyskusji 
wynikało, że temat ten wszystkich uczestnikȯw bardzo interesował, a przede wszystkim pozycja Polski 
w tej przedstawionej sytuacji bardzo wszystkich poruszyła. Oboje prelegenci doskonale znali rozwȯj i 
sytuację ekonomiczno-polityczno-socjalną Polski. Myślę, że w latach 2030 Afryka mimo dużych 
możliwości będzie jeszcze daleko w rozwoju gospodarczym w stosunku do Chin, Indii i Europy. 

Dyskusje były w dalszym ciągu kontynuowane ale już w nastroju towarzyskim przy lampce wina i 
sokȯw owocowych do pȯznego wieczoru. 

Lucjan Sobkowiak       

 

 

 

• Sobota 28-go września br.  - TADEUSZ KOŚCIUSZKO – Dzień wspomnień 
Pod patronatem Towarzystwa Historyczno-Literackiego Polskiego w Paryżu, Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami 
Historycznymi we Francji oraz Polska Parafia Katolicka w Dammarie-les-Lys, Pôle Missionnaire de Fontainebleau, Merostwo Montigny-
sur-Loing i La Genevraye, zorganizowali jak co roku w dniu 28 września 2013, dzień wspomnień poświęcony naszemu bohaterowi 
narodowemu, Tadeuszowi Kościuszce przy pomniku, Jemu poświeconym, w Montigny-sur Loing, zbudowanym 177 lat temu na skraju 
lasu Fontainebleau. 

Przy pomniku zebrała się grupa uczestnikȯw, przedstawicieli rȯznych organizacji polsko-
francuskich, Ambasady Polskiej w Paryżu, SPK, AK, Federacji Polonii Francuskiej, parafii 
katolickiej z Dammarie-les-Lys i Stowarzyszenia Inżynierȯw i Technikȯw Polskich we Francji, 
ktȯre osobiście reprezentowałem. 

Pod pomnikiem uczestniczące organizacje złożyły kwiaty. Były rȯwnież przemȯwienia ze 
strony organizatorȯw i przedstawiciela gminy Montigny-sur Loing. Odśpiewano kilka pieśni 
polsko-francuskich. 

Dla przypomnienia powiem, że Tadeusz Kościuszko po powrocie z Ameryki do Polski, po 
bitwie pod Maciejowicami i po dwuletnim pobycie w niewoli rosyjskiej wyjechał z Polski w 
1896 roku do Francji, a potem do Szwajcarii, gdzie zmarł w 1817 roku. 

W czasie pobytu w Ameryce wyrȯżnił się inżynieryjnymi konstrukcjami wojskowymi, ktȯre 
ułatwiły zwycięstwa Washingtona.  

Gmina Montigny-sur-Loing, za zasługi Tadeusza Kościuszki dla tej gminy i tego terenu, 
wybudowała w 1836 roku pomnik Jemu poświęcony. 

Myślę, że zasługuje on na wizyty Polakȯw i Polonii we Francji. Stan jego wymaga jednak 
restauracji. 

Po  uroczystości pod pomnikiem wszyscy uczestnicy udali się do kościola polskiego w Dammarie-les-Lys, znajdującego się około 12 km 
od pomnika. Mimo, że znam te okolice poraz pierwszy byłem pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i w kościele polskim w Dammarie-
les-Lys. Kościȯl jest nowo wybudowanym i pięknym prostym obiektym architektonicznym.  

Po mszy ksiądz proboszcz zaprosił nas do sali parafialnej na przedstawienie teatralne dzieci Polonii tej okolicy i na bufet “dinatoire”. 

Ta uroczystość wspomnieniowa była rzeczywiście świetnie zorganizowana, dzięki między innymi naszej Koleżance Barbarze Kłosowicz, 
Prezesowi Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami I Grobami Historycznymi we Francji. 

Lucjan Sobkowiak 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 

Zarząd pozwala sobie przypomnieć, że składki członkowskie są nieodłącznym elementem przynależności do stowarzyszenia i że osoby 
niepłacące składek, tracą prawa członkowskie. 
Ponadto, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z marca 2006 r., składki winny były być uregulowane już do końca czerwca 
obowiazującego roku kalendarzowego. 

Tymczasem rok 2013 dobiega końca i wielu członków nie uregulowało jeszcze składki za rok bieżący, a niektórzy nawet za rok poprzedni. 
W związku z powyższym Zarząd prosi o jak najszybsze uregulowanie składek, a najpoźniej do 31 grudnia 2013 r.. 

Składka Członka Aktywnego za rok 2013 wynosi 50 €. 

Natomiast, Członkom Wspierającym i tym Sympatykom, którzy chcieliby wznowić swoje wsparcie w 2013 roku, przypominamy, że składka 
w roku bieżącym wynosi 25 €. 

Czeki na konto A.I.T.P.F. prosimy uprzejmie przesyłać bezpośrednio na adres Skarbnika SITPF : 

Mme Katarzyna ANDRE, 122 rue de Picpus, 75012 PARIS 

Fot. J.Rodziewicz 

APEL DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW 


