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Le Président de l’Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France
et
Le Directeur du Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris
vous prient de bien vouloir assister à la conférence

« Le coaching pour plus d’efficacité dans le business »
présentée par

Françoise Engrand
le vendredi 30 octobre 2015 à 19h30
Académie Polonaise des Sciences, 74, rue Lauriston, 75116 Paris
Françoise Engrand a choisi d’approfondir les apports d’un véritable coaching porteur de sens et de montrer comment un coach
permet de prendre plus rapidement des décisions efficaces, de se positionner plus clairement face aux équipes, de mieux
communiquer pour motiver ses collaborateurs. Son parcours de responsable commercial, de consultante en organisation, de
coach, de formateur de coach à HEC et de superviseur apporte une ouverture sur de multiples situations et l’expérience du
coaching au service de l’efficacité managériale et du mieux vivre en entreprise.
Au cours de son intervention, Françoise ENGRAND reviendra sur la définition d’un coach professionnel pour dépasser certaines
images erronées ou idées préconçues. Elle évoquera les différentes demandes d’accompagnement qui se présentent en
entreprise.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
 13 czerwiec 2015 –w posiadłości Romana Szatanika i Katarzyny Góreckiej-Szatanik miało miejsce, jak zazwyczaj sympatyczne,
22. Przyjacielskie Spotkanie w Normandii, na które przybyli członkowie SITPF i AMOPF a także ich znajomi. Ładna pogoda
sprzyjała interesującym i miłym rozmowom.

12-13 czerwiec 2015 – członek SITPF, dr inż. Monika Obrębska, wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„PRZYWÓDZTWO POLONIJNE – JEGO ROLA I WPŁYW NA ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POLSKIEJ EMIGRACJI” w
Warszawie, zorganizowanej przez Światową Radę Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych, Katedrę Nauk Pomocniczych
Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Kongres Polonii
Fot. M.Obrębska
Amerykańskiej pod Honorowym Patronatem J.M. Rektora UKSW, Ks. Prof. Stanisława
Dziekońskiego. W trakcie konferencji omawiano takie zagadnienia jak:
Przywództwo polonijne – jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej
polskiej emigracji, Strategiczne cele Polonii, Rola organizacji polonijnych w
kształtowaniu i utrwalaniu relacji integralności międzypokoleniowej Polonii, Ustawa o
podwójny obywatelstwie, Reprezentacja Polonii w Polskim Parlamencie, Znaczenie
Kościoła katolickiego w kreowaniu przywództwa polonijnego jak również inne
Od lewej : Dr mgr inz Monika Obrębska – członek SITPF,
Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński –
wybrane problemy przywództwa polonijnego w krajach pozaeuropejskich.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prof. UMK dr
W ramach konferencji, Kol. M.Obrębska wygłosiła referat na temat Stowarzyszenia
hab. Jacek Knopek - moderator 2-go dnia, Mgr Walter
Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad
Inżynierów i Techników Polskich we Francji i jego blisko 100 letniej historii.
Polonią

 26 czerwiec 2015 – odbyła się konferencja w języku francuskim pana Alain Guyot pt. „Histoire de la mécanisation de
l’écriture et du calcul, jusqu’au premier ordinateur”. Prelegent w swoim odczycie
przedstawil etapami rozwój techniki,
począwszy od wynalezienia cyfr i liter aż do
pierwszego komputera. Opowiedział o
mechanizacji piśmiennictwa a następnie
mechanizacji obliczeń poprzez przypomnienie
kilku wybitnych postaci w tej dziedzinie oraz
Fot. M.Obrębska
Fot. M.Obrębska
kilku emblematycznych maszyn i urządzeń
piszących
i
liczących.
M. Alain Guyot


5 lipiec 2015 – w niedzielne, słoneczne popołudnie, SITPF wzięło udział w Polonijnym Garden Party w ogrodach
ambasady polskiej Paryżu. Impreza została zorganizowana we współpracy z
Fot. K.Liziard
Ambasadą przez Polish City Club Paryż. Obok przedstawicieli Ambasady,
uczestnikami byli członkowie około 30-tu stowarzyszeń polonijnych, razem do
150 osób, w tym 8 członków SITPF.
Nasze Stowarzyszenie przygotowało stoisko z informacjami promocyjnymi jak
edycja "Flasha" i afisz o "Konkursie 2015 na najlepszą pracę dyplomową".
Około 30 osób zwróciło się o szersze informacje dotyczące naszej
działalności, w tym kilku inżynierów, z których jeden stał się naszym
członkiem. Prezes L.Sobkowiak jako pierwszy zabrał publicznie głos, aby
opowiedzieć interesująco o naszej historii i działalności, a za jego
przykładem
wystąpili
przedstawiciele
innych
stowarzyszeń.
Smaczny bufet i ładna pogoda dodały atrakcji temu nowemu forum wymiany
informacji i doświadczeń między stowarzyszeniami polonijnymi.
Tekst : K.Liziard

Członkowie SITPF z organizatorami przy stoisku
naszego stowarzyszenia


5 lipiec 2015 – 70 Polonijny Zjazd Katolicki w Osny zorganizowany przez księży Pallotynów, w którym udział wziął Kol.
S.Aloszko. Była ładna i ciepła pogoda. Msza świeta Jubileuszowa była odprawiana przed grotą na wolnym powietrzu. Odprawiał
ją i kazanie wygłosił Ksiądz Rektor PMK Stanisław Jeż. W koncelebrze byli zwłaszcza księża Pallotyni z ich Superierem Ks.
Aleksandrem Pietrzykiem. Przedstawił on historię katolickich zjazdów Osny, które w poprzednich latach gromadziły bardzo liczną
Polonię Francuską.
Jak zwykle bogaty, całodniowy program tego Zjazdu zawierał wiele atrakcji. Była więc dla wszystkich możliwość degustacji
wyrobów polskiej kuchni. Następnie w plenerze, przy pomniku Św. Jana Pawła II-go, miał miejsce program artystyczny z
występami zespołów. Najpierw wystąpił zespół Dzieci Nazaretu a potem chór chłopięcy z Wrocławia i na koniec wystąpił
Krzysztof Fedyryszyn. Następnie z głośników popłynęły dźwięki różnych melodii i utworów muzycznych w tym też popularnych
od lat polskich pieśni i piosenek rozrywkowych. Małe dzieci miały też do zabawy dla siebie pneumatyczne miasteczko.
Tekst : S.Aloszko

 16 lipiec 2015 – miał miejsce pogrzeb zmarłego w dniu 8. lipca 2015 r. Kolegi, inżyniera Guy C. Volcy
(Zbigniew K. Wȯjcik), światowej sławy polskiego inżyniera budowy okretȯw, wielkiego patrioty.
Uroczystość pogrzebowa miała miejsce w kościele Św. Pauliny w Le Vésinet, w czasie której słowo
pożegnalne w imieniu SITPF wygłosił Prezes L.Sobkowiak. Śp. Guy Volcy został pochowany w
grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Le Vésinet. W uroczystościach pogrzebowych oprócz rodziny
uczestniczyli dawni koledzy, pracownicy Biura VERITAS oraz członkowie SITPF, z Prezesem
L.Sobkowiakiem i Wiceprezesem J.Ptakiem na czele a o polską flagę zadbał Kol. S.Aloszko. Specjalne
wydanie Flash’a N° 193 zostało w pełni poświęcone zmarłemu Koledze a w niedalekiej przyszłości
planowany jest Wieczór Wspomnień Jemu poświęcony, w którym wezmą także udział Jego Koledzy z
Biura VERITAS.

AGENDA
 17-18 październik 2015 – odbędzie się w POSKu, w Londynie, Walne Zebranie Europejskiej Federacji
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Wezmą w nim udział delegaci stowarzyszeń z
Austrii, Francji, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Z SITPF weźmie udział Prezes L.Sobkowiak i Kol.
Marianna Rebouillat-Klimaszewska oraz Kol. Katarzyna André (Skarbnik) i Janusz Ptak (Sekretarz
Generalny EFPSNT). W trakcie dwu-dniowych dyskusji zostaną omówione dokonania Federacji i jej
poszczególnych członków a także zostaną nakreślone kierunki działania na rok 2015-16, m.in. omówione zostaną również
działania przygotowawcze do III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich oraz XXV Kongresu Techników Polskich, które odbędą
się w czerwcu 2016 r. we Wrocławiu. Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych jest jednym z
organiztorów tego wydarzenia wraz z FSNT NOT, Politechniką Wrocławską oraz Radą Polskich Inżynierów Ameryki Północnej.
 26 listopad 2015 – Workshop francusko-polski pt. „Ecologie et Sciences d’Environnement” zorganizowany wspólnie przez
SITPF, PAN w Paryżu i Institut des Recherches pour Développement (IRD). Uczestniczyć w nim będzie ok. 20 specjalistów z
Francji, Polski, Rumunii, Egiptu i Tunezji. Sesja przedpołudniowa w czasie której zostaną wygłoszone referaty jest otwarta dla
wszystkich chętnych – wstęp wolny. Po obiedzie jest przewidziana wizyta specjalistów laboratoriach IRD w Bondy. Organizacją
workshopu ze strony SITPF zajmują się Prezes L.Sobkowiak i Kol. J.Niziński, będący również pracownikiem IRD. Więcej
szczegółów w następnym wydaniu Flash’a.
 Grudzień 2015 – Zarząd SITPF planuje zorganizować konferencję poświęconą Generałowi Józefowi Bemowi z okazji 180
rocznicy założenia Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu, będącego niejako zaczątkiem zrzeszania się inżynierów i
techników polonijnych.

