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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Bezsprzecznie najważniejszym wydarzeniem w życiu naszego Stowarzyszenia ostatnich
miesięcy był Jubileusz 100-lecia i związane z nim uroczystości. Tymże wydarzeniom będzie
poświecone specjalne wydanie Biuletynu Informacyjnego SITPF. Niemniej w niniejszym Flash’u są
przypomniane najważniejsze informacje i momenty Jubileuszu.
Jubileusz 100-lecia SITPF odbył się pod Honorowym Patronatem Marszałaka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego i J.E. Ambasadora RP we Francji Pana
Tomasza Młynarskiego w dniach 13-15 października 2017 r. Część oficjalna miała miejsce w
salonach Ambasady Polskiej w Paryżu w dniu 13. października. Uczestniczyło w niej prawie 120
osób a wśród nich członkowie i sympatycy SITPF. Z Polski przyjechali prorektorzy i dziekani z AGH,
Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, prezes FSNT NOT z Warszawy i
przedstawiciele oddziałów NOT z Wrocławia i Słupska. Z krajȯw europejskich udział wzięli
reprezentanci stowarzyszeń technicznych z Austrii, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii będących członkami EFPSNT a także nasi
Koledzy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Byli również obecni reprezentanci innych stowarzyszeń polonijnych z Francji.
Główne uroczystości miały miejsce w dniu 13. października br. w salonach Ambasady RP we Francji. Po przywitaniu gości
przez Prezesa Lucjana Sobkowiaka, słowo wstępne wygłosił J.E. Ambasador RP we Francji Pan Tomasz Młynarski. W referacie
inauguracyjnym Kol. Lucjan Sobkowiak przedstawił szczgółowo historię SITPF. Gratulacje
w imieniu FSNT NOT złożyła Pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny a w imieniu wyższych uczelni
adresy odczytali: prof. Jerzy Lis (prorektor AGH) i prof. Jacek Lamperski (prorektor Politechniki
Wrocławskiej). W sesji popołudniowej rozpoczętej poematem napisanym specjalnie na tą
uroczystość i wygłoszonym przez jego autorkę Panią Agatę Kalinowską-Bouvy i następnie
poprowadzonej przez Kol. Janusza Ptaka, została wręczona Złota Odznaka SITPF zasłużonym i
wieloletnim członkom naszego Stowarzyszenia oraz prezesom organizacji i stowarzyszeń
technicznych, z którymi SITPF współpracuje od wielu lat, za ich wkład w promocję polskiej myśli
technicznej na świecie. Natomiast wszyscy uczestnicy Jubileuszu otrzymali Broszurę 100 lecia
SITPF oraz pamiątkowe medale i odznakę projektu Kol. Janusza Ptaka. Nie
Prezes Lucjan Sobkowiak
wygłasza referat nt. 100-letniej
odbyło się także bez gratulacji i wręczenia upominków okolicznościowych od
historii SITPF
przybyłych gości. W godzinach wieczornych uczestnicy Jubileuszu mieli możność
wysłuchać koncertu w wykonaniu Joanny Kozielskiej (harfa) i David’a Philippe’a (flet) i uczestniczyć
w doskonałym bufecie.
Drugi dzień, 14. października, w Bibliotece Polskiej w Paryżu, poświęcony był seminarium zatytułowanemu „4.0 rewolucja
przemysłowa”, w którym wygłoszono 10 referatów na współczesne tematy a m.in. „Nowe materiały i technologie XXI wieku”,
„Nanotechnologie”, „Wybrane kierunki rozwoju inżynierskiego 4.0 rewolucji przemysłowej”, „4.0 rewolucja przemysłowa a
ekologia i meteorologia”, „CAD – towards a digital Twin technology”, Przedmioty IoT” oraz
wernisażowi wystawy « 100 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Polskich we Francji » obrazującej nie tylko 100 lat
działalności SITPF ale także prezentującej sylwetki polskich inżynierów
i ich wkład w rozwój gospodarczy Europy i świata. Natomiast
wieczorem, dzięki uprzejmości Pana Jean-Pierre Leleux, senatora Alpes
Maritimes i zarazem Przewodniczącego Grupy Międzyparlamentarnej
Francusko-Polskiej, uczestniczy Jubileuszu zostali przyjęci uroczystą
Galą w salonie Boffrand Pałacu Luksemburskiego, będącego siedzibą
Uczestnicy seminarium w
Bibliotece Polskiej w Paryżu
Senatu Francji. Doskonalym daniom towarzyszyła deklamacja poezji
Antoine de Saint-Exupéry, Gabrieli Zapolskiej, Wisławy Szymborskiej
i Jean de La Fontaine’a w wykonaniu Pani Elżbiety Virol. Na koniec zaśpiewano „Sto lat”.
Uroczystości Jubileuszu, zakończyły się uroczystą mszą św. w intencji zmarłych polskich inżynierów we Francji i na świecie,
koncelebrowaną przez Rektora PMK we Francji, ks. Bogusława Brzysia, w polskim kościele pw. NMP w Paryżu.
Obszerny opis uroczystości jubileuszowych oraz referaty seminarium nt. 4.0 rewolucji przemysłowej jak również afisze
z wystawy 100-lecia ukażą się w specjalnych wydaniach w terminie nieco późniejszym.

Jubileuszowi towarzyszył VI Polonijny Turniej Golfowy o Jubileuszowy Puchar SITPF, który został
rozegrany w dniach 9-12 października na polach golfowych pod Paryżem. Uczestnicy turnieju mieli
możliwość wykazać swoje umiejętności na zaprojektowanym w roku 2009 przez Arnolda Palmera
polu Vignoly na GOLF CRECY LA CHAPELLE, oraz na jednym z najstarszych i najpiękniejszych pól
golfowych w regionie paryskim na GOLF OZOIR LA FERRIERE. W sumie w turnieju udział wzięło 17
osób z Francji, Polski, Niemiec i USA, główne nagrody zdobyli Maja Sternal (Niemcy) wśród Pań
i Andrzej Mardula (Francja) wśród Panów. Kol. Marianna Rebouillat wygrała konkurs na najdłuższy
„drive” wśród Pań a podobną nagrodę wśród Panów zdobył Pascal Liziard. Turniej zakończyła wspólna
z uczestnikami Walnego Zebrania EFPSNT i gośćmi z FSNT NOT z Polski, kolacja w „Bistrot Parisien” na
statku i wieczorny rejs po Sekwanie.

Kol. M.Rebouillat
otrzymuje nagrodę z
rąk Kol. A.Farnika

Poniżej tresć emailu skierowanego do wszystkich członków przez Prezesa SITPF Kol. Lucjana Sobkowiaka po zakończeniu
uroczystości.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Sympatycy i Przyjaciele,
Byłem zaszczycony i uhonorowany Waszym licznym udziałem w uroczystościach jubileuszowych 100 lat istnienia SITPF we
Francji.
W imieniu Zarządu i moim własnym dziekuję z całego serca Wam wszystkim za te uroczyste uhonorowanie naszego 100 letniego
stowarzyszenia. Każdy z Was, jestem przekonany, wniósł swój udział w jego życiu i działaniu swoją cegiełkę, która SITPF buduje
od 100 lat.
Jako Prezes szczególnie dziekuję Komitetowi Organizacyjnemu w składzie: Krystyna Liziard, Kasia Marucha-André, Janusz Ptak
i Andrzej Farnik za przygotowanie tych uroczystości, na które nasze Stowarzyszenie w pełni zasłużyło. Myślę, że wszyscy to
docenili i wszyscy przeżyli te niezapomniane wspólne chwile.
Pozostaję z pozdrowieniami,
Lucjan Sobkowiak
Prezes SITPF
 Środa 12 października 2017 r. - w połączeniu z Jubileuszem SITPF w Stacji Naukowej PAN w Paryżu miało miejsce Walne
Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, na które przybyli delegaci stowarzyszeń
członkowskich z Austrii, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W trakcie spotkania omówiono m.in. działalność stowarzyszeń
i Federacji za okres od października 2016 r., funkcjonowanie nowej witryny internetowej oraz programu działań długofalowych
w opraciu o wytyczne zadań powołanej w 2015 r. Rady Naukowej. Zostało również przekazane przez SITPF przewodnictwo na
następną kadencję 2017-2018 Zrzeszeniu Federalnemu Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, Prezesowi ZFPITN Kol.
Andrzejowi Kajzerowi.
 W dniach 16-21 października 2017 r. miał miejsce w Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie, w którym uczestniczyło
ponad 100 przedstawicieli polskich stowarzyszeń naukowych i technicznych z całego świata. Na
zaproszenie organizatorów w Kongresie uczestniczył Sekretarz Generalny EFPSNT Kol. J.Ptak w
panelu „Polskie towarzystwa naukowe w świecie i ich rola w kształtowaniu etosu inteligencji
polskiej” z referatem poświęconym genezie i działalności Europejskiej Federacji Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz w towarzyszącej temu Kongresowi wystawie. Kol.
J.Ptak wykorzystał swoją prezentację aby poinformować audytorium o Jubileuszu SITPF
przekazując na ręce Prezesa PAU prof. Andrzeja Białasa broszurę 100-lecia dla archiwów PAU
i wręczając prof. Zygmuntowi Kolendzie z AGH, jubileuszową odznakę 100-lecia.

Prezes i Zarząd SITPF
składają
swoim Członkom i Sympatykom
moc najlepszych życzeń radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2018 Roku
i zapraszają
Członków i Sympatyków SITPF oraz Koła Paryż AK

na tradycyjny, wspólny „Opłatek”
w dniu 14-go stycznia 2018 r.
u Sióstr Nazaretanek (Sainte-Famille de Nazareth)
przy ul. Vaugirard 49, 75006 Paryż

Kol. Janusz Ptak przed afiszem
EFPSNT na wystawie V
Kongresu w siedzibie PAU w
Krakowie

Joyeux Noël
et
Bonne Année !
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W programie :
Życzenia Noworoczne, dzielenie się Opłatkiem,
obiad i śpiewanie kolęd
a także NOWOROCZNA LOTERIA FANTOWA!
Szczegóły spotkania w kuponie zapisowym !

