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Le Président de l’AITPF et le Directeur du Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris
ont l’honneur d’inviter

le vendredi 28 mars 2014 à 19h30
à une conférence en langue française de

Joseph PIETRYKA

ROUTE DE L’ACIER ET DES HOMMES
Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, 74 rue Lauriston à Paris
Entrée libre. La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.

L’ingénieur Joseph Pietryka, est né en France. Diplômé de Polytechnique de Varsovie section mécanique générale en 1962. Spécialisé
dans la conception, fabrication, vente et mise en route des équipements d’aciéries; 70 brevets dans le domaine de la coulée continue.
Il a travaillé dans des groupes français, 25 ans à Paris chez Fives Cail Babcock, 10 ans à Pittsburg aux Etats Unis dans des groupes
multinationaux Kaiser Engineers et de Samsung Heavy Industries comme Général Manager et 5 ans à Ostrava en République Tchèque
pour un groupe multinational américain comme responsable de la mise route d’une nouvelle aciérie financée par la World Bank.
L’exposé sur les routes de l'acier et des hommes évoque les flux des finances, des technologies et de l'émigration entre l'Europe et
l'Amérique du XIXe siècle à nos jours. Ce sont des événements non cités dans les manuels d’histoire et découverts avec surprise lors de
nombreux voyages d’affaire du conférencier à travers le monde.

WALNE ZEBRANIE SITPF
Sobota 12 kwietnia 2014 r. o godz. 14:30
Prezes i Zarząd SITPF zapraszają serdecznie Szanowne Koleżanki i Kolegów, Członków Aktywnych i Członków Wspierających, na
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w sobotę 12-go kwietnia 2014 r. o godz. 14:30 w Stacji Naukowej PAN w Paryżu,
74, rue Lauriston, 75116 Paris.
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest ważnym momentem w życiu Stowarzyszenia. Zarząd SITPF zaprasza wszystkich
członków do wyrażania swojej gotowści do pracy w Stowarzyszeniu i zgłaszania kandydatur do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego.
Oficjalne zawiadomienie wraz z porządkiem dnia i kuponem upoważnienia zostało wysłane przez Prezesa L.Sobkowiaka
oddzielnie pocztą elektroniczną a do osób nie posiadających internetu, listownie.

AGENDA
• Niedziela 27 kwiecień br. - tradycyjny „Obiad Wielkanocny”. Jest on organizowany przez paryskie Koło AK, którego Zarząd
zaprasza członków SITPF do licznego udziału. Tym razem będział miał miejsce, jak przed laty, u Sióstr Nazaretanek (SainteFamille de Nazareth) przy ul. Vaugirard 49, 75006 Paryż o godz. 12tej. Istnieje możliwość uczestnictwa w Mszy Św. o godz. 11tej
w kaplicy. Pełniejsza informacja wraz z kuponem zapisowym zostanie wysłana oddzielnie.

• 23 maj br. - planowana jest konferencja w na temat Jana Czochralskiego, nazywanego często „ojcem elektroniki” i praktycznie
nieznanego ogólnemu społeczeństwu, nawet technicznemu, oraz Jego technologii w dziedzinie tworzenia nowych materiałów.
Konferencja odbędzie się w języku francuskim a jej tytuł to : “Jan Czochralski – Père des Technologies Modernes : Matériaux et
Technologies d’Aujourd’hui et de Demain”. W konferencji połączonej z debatą okrągłego stołu przewidziany jest udział prof. Andrzeja
Jeleńskiego, Z-cy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) z Warszawy oraz innych specjalistów
w dziedzinie technologii krzemowej z Polski i Francji. Więcej szczegółów odnośnie programu i kosztów uczestnictwa zostanie podanych w
terminie późniejszym.

Z śYCIA STOWARZYSZENIA
• W niedzielę 12 stycznia 2014, w Domu Kombatanta miał miejsce tradycyjny „Opłatek” obchodzony wspólnie z członkami Koła AK. Należy
podkreślić, że wielu jest członkami obu tych stowarzyszeń. Uroczystość tą uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Ambasady RP i
Konsulatu RP w Paryżu w osobach Pani Konsul Generalnej Agnieszki Kucińskiej, Pani Konsul Magdaleny Ryszkowskiej i Attaché Obrony
Płk. Marka Terleckiego. Oprócz składania sobie tradycyjnych życzeń i dzielenia się Opłatkiem, nie obyło się bez śpiewania kolęd, a
wszystko w bardzo miłej atmosferze aż do późnych godzin popołudniowych.
• W piątek 31 stycznia br., w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyła się bardzo ciekawa
konferencja członka SITPF dr Jana Suskiego zatytułowana „ŻYCIE
WULKANÓW - DWIE STRONY MEDALU”. Jakkolwiek z zawodu nasz
Kolega nie jest wulkanologiem lecz doktorem fizyki, specjalistą w
dziedzinie mikroelektroni a w szczególności MEMS-ów (Micro
Electronic and Mechanical Systems) i włacicielem firmy MEMSFIELD, od
lat się pasjonuje zagadnieniami związanymi z wulkanami.
• W swojej konferencji dr Suski omówił takie zagadnienia jak: historia
geofizyczna Ziemi, rozmieszczenie i typy wulkanów, skala energetyczna
ich wybuchów, pomiary wulkanów o niskiej i średniej sile wybuchów oraz niskich i wysokich temperatur pól
wulkanicznych i zilustrował ją licznymi zdjęciami wybranych wulkanów oraz przykładami urzadzeń pomiarowych.
Dr Jan Suski

• W lutym 2014 ukazało się wydanie inauguracyjne nowego pisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
„Flash Info”. Zasadniczym celem tego wydawnictwa jest skrótowa informacja o bieżącej działalności zarówno
Federacji jak i stowarzyszeń członkowskich, podkreślająca tym samym olbrzymi wkład polskiego środowiska
technicznego w krajach Europy. Inicjatorzy wyrażaja nadzieję, że wydawnictwo to będzie wektorem promocji
Federacji i jej członków w środowisku polskim i polonijnym. W chwili obecnej przewiduje się wydawanie „Flash
Info” w cyklu 2-3 miesięcznym. Zostało ono rozesłane do polskich i polonijnych organizacji technicznych a także
do polskich placówek dyplomatycznych, handlowych i naukowych w krajach stowarzyszeń czlonkowskich tj.
Austrii, Francji, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii a także do Polski. Ta pierwsza wysyłka była dokonana w dużej
mierze listownie w wersji drukowanej, ale w przyszłości będzie on rozsyłany głównie pocztą elektroniczną.
Znajdzie się również na stronie internetowej EFPSNT : www.polish-engineers-europe.org. Zapraszamy do jej
oglądnięcia. Należy stwierdzić, że echa tej inicjatywy są pozytywne i zachęcające do dalszej kontynuacji.
• 28 lutego 2014 - konferencja w jezyku francuskim PhD Natalie Pigeard-Micault z Muzeum Curie pod tytułem: „Maria Curie-Skłodowska i
kobiety jej laboratorium”, zorganizowana przez SITPF we współpracy ze Stacją Naukową PAN w Paryżu.
Dr Natalie Pigeard-Micault jest pracownikiem naukowym CNRS/Institut Curie a zarazem kierownikiem źródeł
historycznych Muzeum Curie w Paryżu. W swoim referacie, po przypomnieniu życiorysu Marii Skłodowskiej-Curie,
naświetliła szeroko, słabo znane zagadnienie kobiet, które pracowały w jej laboratorium w latach 1906 – 1934.
Było ich sumie prawie 50 i w przeciwieństwie do ogólnie
rozpowszechnionej idei tylko 5 z Polski.
Podobnie, przez laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie przeszło
dużo więcej mężczyzn niż kobiet (prawie 3 razy więcej) i
proporcjonalnie więcej Polaków (12) niż Polek. Pani Pigeard-Micault
obaliła też kilka innych fałszywych pojęć na temat „kobietDr N. Pigeard-Micault
naukowców” wykazując na konkretnych przykładach, że nie było
wsród nich ani stereotypu socjalnego, ani stanu matrymonialnego czy też zamożności,
ani kraju pochodzenia. Po prostu, Marii Skłodowska-Curie kierowała się wyłącznie takimi
przymiotami osobistymi kandydatów, które predysponowały ich do pracy w
laboratorium.
Dokument z « Musée Curie » udostępniony
dzięki uprzejmości Pani Pigeard-Micault

Zdjęcia kobiet, które pracowały
w Laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Zarząd zwraca się do Członków Stowarzyszenia z prośbą o uregulowanie zaległych składek za rok 2013 i wpłacanie składek na rok 2014. Składka
Członka Aktywnego na rok 2013 jak i rok 2014 wynosi 50 € a Członka Wspierającego 25 €.
Zarząd przypomina także, że składki członkowskie są nieodłącznym elementem przynależności do stowarzyszenia a osoby niepłacące składek, tracą
prawa członkowskie a z tym możliwość korzystania ze zniżek, pierwszeństwa zapisu na organizowane imprezy, oraz otrzymywania Flash’a i Biuletynu
Informacyjnego.
Czeki na konto AITPF prosimy uprzejmie przesyłać bezpośrednio na adres Skarbnika SITPF : Mme Katarzyna ANDRE, 122 rue de Picpus, 75012 PARIS

