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100ème Anniversaire de l’AITPF

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

CONFÉRENCE
en langue française de

Janusz RODZIEWICZ
membre de l’AITPF

Autour de l’étude « post-LHC »
Future Circular Colider
Vendredi 24 Février à 19h30
Académie Polonaise des Sciences
74 Rue Lauriston, 75116 Paris

La conférence sera suivie d'un verre de l’amitié
Janusz Rodziewicz est ingénieur en Génie Electrique, diplômé de l’Université Polytechnique de Gdańsk et de l’Institut
National Polytechnique ENSEEIHT de Toulouse. Il a soutenu son mémoire de fin d’études sur le Traitement Avancé de l'Énergie
Électrique après avoir effectué un stage industriel dans le cadre d’une collaboration de longue date entre l’UP Gdańsk et
l’ENSEEIHT Toulouse (50 ans, l’actuellement programme Erasmus). Janusz consacra les premières années de sa carrière au
développement des convertisseurs – générateurs des rayons X dans le domaine de l’imagerie médicale au sein de GE Medical
Systems à Versailles. Depuis deux ans, il est ingénieur en électronique dans le groupe d’Accelerator Beam Transfer au Centre
Européen de la Recherche Nucléaire (CERN) à Genève où il développe l’électronique destinée aux systèmes d’extraction du
faisceau – Beam Dump, qui font partie du système de protection de la machine.
La conférence portera sur le Futur Circular Collider (FCC), l’un des possibles successeurs du Grand Collisionneur de Hadrons
(LHC), l’étude EuroCirCol. Cette l’étude est une réponse à la recommandation de la nouvelle stratégie européenne pour la
physique des particules, liée au période post-LHC. L’objectif de cette conférence est de donner une vue sur l’étude présentée et
d’indiquer les défis technologiques requis pour la construction d’une telle machine.
 Piątek 24 marzec 2017 r. – z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w salonach Ambasady RP w Paryżu będzie miał miejsce
uroczysty wieczór, pod Honorowym Patronatem Panów Ambasadorów Węgier i Polski: Georgy Karolyi Dariusza Wiśniewskiego.
Podobnie jak w zeszłym roku, zorganizowany on jest przez stowarzyszenia AMOPF i SITPF ze strony polskiej i ALCYON ze strony
węgierskiej przy współudziale Ambasady RP. W programie : odczyt nt. Stefana Batorego, księcia Siedmiogrodu i króla Polski oraz
koncert na skrzypce i fortepian muzyki polskiej i węgierskiej. Wieczór zakończy się wspólnymi rozmowami przy cocktailu. Więcej
szczegółów w kuponie zapisowym, który zostanie rozesłany w najbliższych dniach.
 Sobota 25 marzec 2017 r. godz. 14:30 – Walne Zebranie sprawozdawcze SITPF odbędzie się w sali konferencyjnej Stacji
Naukowej PAN w Paryżu, przy ul. Lauriston 74. Oprócz realizacji punktów statutowych WZ, omawiana będzie również organizacja
100 lecia SITPF, którego główne uroczystości odbędą się w dniach 13-15 października br. Liczymy zatem na liczny udział członków
oraz chęć zaangażowania się w prace organizacyjne! Po zebraniu, jak co roku, koleżeńskie rozmowy przy smacznym bufecie.

UNESCO OGŁASZA ROK 2017
ROKIEM KOŚCIUSZKI
Tadeusz Kościuszko (1746 – 1817) był narodowym bohaterem Polski i Stanȯw Zjednoczonych, dowȯdcą
wojskowym, walczącym o „Wolność Waszą i Naszą”.
Był zaciekłym adwokatem praw dla europejskich poddanych (chłopȯw pańszczyźnianych), afrykańskich
niewolnikȯw, rdzennych amerykańskich indian, żydȯw, kobiet i innych niewolnych grup socialnych na obu
kontynentach.
Był inżynierem wojskowym i organizatorem słynnej akademii
wojskowej « West Point ».
Kościuszko był prekursorem rozwoju narodowej świadomości w
sensie nowoczesnym, wcielenia podstaw tolerancji.
Thomas Jefferson powiedział: “the purest son of liberty, I have
ever known”. Te słowa są wyryte na medalu Jemu poświeconym i
wydanym na 200 lecie odkrycia Ameryki.
Dla upamiętnienia zasług Tadeusza Kościuszki dla Ameryki, Fundacja Kościuszki i
Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie wspȯłpracuje z Departamentem Transportu Stanu
Nowy York w sprawie projektu nazwania nowo budowanego mostu w Nowym Yorku Mostem
Kościuszki. Na każdym krańcu tego mostu mają być umieszczone tablice opisujące zasługi
Tadeusza Kościuszki dla Ameryki i historię jego udziału w walkach niepodległościowych
Stanȯw Zjednoczonych.
Fundacja Kościuszkowska organizuje w czasie tego roku wiele konferencji, wystaw
edukacyjnych i publicznych spotkań.
We Francji Biblioteka Polska w Paryżu dla uczczenia 200 rocznicy śmierci Tadeusza Koścuszki
Most Kościuszki w Nowym Yorku w budowie
przygotowuje rȯwnież wiele imprez związanych z Jego pobytem we Francji i Jego zasługami dla mieszkańcow
miejscowości
francuskiej,
2017 r.
w ktȯrej przebywał (Montigny-sur-Loing).
O patronat UNESCO zawnioskowały wspólnie organizacje kościuszkowskie z trzech kontynentów:
amerykańska Kosciuszko Foundation, działająca w Sydney Kosciuszko Heritage Inc. oraz Komitet Kopca
Kościuszki w Krakowie.
200. rocznica pod patronatem UNESCO będzie doskonałą okazją do upamiętnienia i przybliżenia wybitnej
postaci Tadeusza Kościuszki ludziom na całym świecie. Jest to też unikalna szansa na promocję Krakowa,
który jako miejsce pochówku T. Kościuszki, ma wszelkie podstawy stać się stolicą i sercem trwających cały
2017 rok obchodów.
Na stronie internetowej Komitetu Kopca Kościuszki czytamy: „W Krakowie planowane są m.in.: zlot
młodzieży, koncerty okolicznościowe, wystawy, projekcje filmów, odczyty i warsztaty. Zostanie również
oznakowany i opisany pierwszy Krakowski Szlak Kościuszkowski, trasa turystyczna po miejscach i zabytkach
związanych z historią Naczelnika. Kulminacją obchodów będzie Krakowski Tydzień Kościuszki - 10-16.10.2017,
wraz z międzynarodową i krajową konferencją środowisk kościuszkowskich (USA, Australia, Szwajcaria,
Francja, Białoruś, Rosja, Anglia, Finlandia i Szwecja).”
Z okazji rocznicy, Poczta Polska wyemitowała okolicznościowy znaczek w nakładzie 160 tys. sztuk. Wydanie
jest dostępne w punktach stacjonarnych Poczty oraz w jej sklepie internetowym. Na znaczku widnieje portret
Kościuszki, wykonany przez nieznanego artystę. Tło znaczka wypełnia fragment obrazu „Bitwa pod
Racławicami” Aleksandra Orłowskiego.
4 lutego 2017 r., polonijna organizacja w Sydney, w Australli, Kosciuszko Heritage Inc. ogłosiła Międzynarodowy Konkurs „Kosciuszko
Bicentenary”. Więcej informacji na www.kosciuszkoheritage.com/200
Oprac. Janusz Ptak i Lucjan Sobkowiak

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
 Niedziela 15 styczeń 2017 – tegoroczny, tradycyjny „Opłatek”, odbył się u Sióstr Nazaretanek (Sainte-Famille de Nazareth)
przy ul. Vaugirard w Paryżu i zgromadził 40 uczestników. Uczestniczyli w nim jak zazwyczaj członkowie SITPF i Koła Paryż AK oraz
zaproszeni goście z Ambasady RP (attaché obrony - płk. S.Pawlikowski) i Konsulatu RP w Paryżu (Konsul p. B.Jeśko) oraz ks.
Zbigniew Stanula, który odprawił Mszę Św. w kaplicy
zakonnej. Jak zazwyczaj dzielono sie opłatkami i
składano wzajemnie życzenia, przede wszystkim
zdrowia i prowadzono sympatyczne rozmowy
podczas aperitifu. Poczym, uczestnicy przystąpili do
doskonałego posiłku przygotowanego przez Siostry.
Smakowita polska, domowa kuchnia i doskonała,
sympatyczna atmosfera spotkania przyczyniły się
zapewne do raźnego śpiewiania polskich koled.
Jeszcze jedno wspólnie spędzone święto.
Dziękujemy Siostrze Przełożonej i wszystkim siostrom za tak wspaniałe przygotowanie
tego tradycyjnego polonijnego spotkania noworocznego.

