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PIKNIK w NORMANDII
Sobota 14 czerwca 2014 r. od godz. 12:00
Organizatorzy, Roman Szatanik i Katarzyna Górecka-Szatanik oraz Prezes i Zarząd SITPF zapraszają serdecznie wszystkich członków i
sympatyków SITPF a także ich rodziny i znajomych, na Piknik w Normandii, do posiadłości Kasi i Romana, w Tertre koło l’Aigle (61).
Będzie to 20-ta rocznica Pierwszego Spotkania Przyjacielskiego w Normandii. Zaczęło się to w 1994 roku, a pomysłodawcą był ówczesny
prezes SITPF, Kolega Krzysztof Kohlmunzer. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 50-tej rocznicy lądowania Aliantów w Normandii a
Królowa Anglii wraz z Mitterand'em inaugurowali, w tym czasie tunel pod Kanałem La Manche.
Od tego pomysłu upłynęło już 20 lat, czas
na mały bilans. Przez te lata uzbierało sie
ponad 1100 osób którzy dołączyli do nas.
Byli wśród nich, oprócz Polaków i
Francuzów, Niemcy, Amerykanie, Anglicy,
Czesi, Jugosłowianie jak również jeden
Kameruńczyk. To 21-spotkanie będzie
okazją do świętowania tego Jubileuszu.
Obok, plan dojazdu.

AGENDA
• 26 Wrzesień br. – w chwili obecnej planowana jest tylko jedna konferencja. Będzie nią bądź konferencja na temat inżyniera Jacka
Karpińskiego konstruktora komputera K202 z okazji 50-cio lecia jego konstrukcji, bądź też konferencja na temat zagadnień energetycznych.
Ostateczny wybór tematu będzie zależał od dyspozycji czasowej prelegentów i zostanie podany w terminie późniejszym pocztą elektroniczną
na ok. miesiąc przed konferencją. Informacja ta będzie także umieszczona na stronie internetowej SITPF http://sitpf.europolonia.org.
• W dniach 9-12 października zaplanowane jest Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
Organizacją zajmuje się Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie a odbędzie sie ono w Wilnie.
Należy przypomnieć, że w tym roku przypada 10-ta rocznia jego założenia i podpisania aktu fundacyjnego w Londynie w dniu 23 kwietnia 2004,
na kilka dni przed wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej. Będzie to zatem okazja do bardziej uroczystego spotkania a także dla tych,
którzy jeszcze nie znają Wilna, do zwiedzenia tego pięknego miasta i pamiątek polskości na Litwie. W każdym razie, organizatorzy czekają na
przyjazd szerszej rzeszy członków stowarzyszeń i ich sympatyków. Aktualnie program spotkania i kosztorys są w opracowywaniu i jak tylko
będą dostępne, natychmiast je przekażemy specjalną notą.
• W dniach 17-18 października odbędzie się 5-ty Polonijny Turniej Golfowy organizowany przez SITPF. Tym
razem będą to ekskluzywne golfy Saint-Germain-en-Laye et Dumont-Montmorency. Turniej jest otwarty dla
wszystkich. Organizatorami, jak co roku, są : Koleżanki Kasia André i Marianna Rebouillat a konsultantem
ds. technicznych dr inż. Jacek Szymański.
Rozgrywki odbędą się w systemie brutto (Gross) oraz handicapowym (Net), pozwalającym na
współzawodnictwo graczy o różnym stopniu zaawansowania.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że to wydarzenie spotka się dużym zainteresowaniem oraz poparciem
golfistów nie tylko w krajach Europy będących członkami EFPSNT jak: Anglia, Austria, Niemcy i Litwa, ale i u
zaprzyjaźnionych polonijnych golfistów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady a szczególnie z Polski.
W programie, oprócz rund turniejowych sa także rundy rozpoznawcze i wieczór galowy z rozdaniem nagród
i licznych niespodzianek.
Jak co roku Turniej ma charakter charytatywny. Tym razem Dochód z Turnieju i planowanej LOTERII
FANTOWEJ zostanie przeznaczony na odnowienie pomnika Generała TADEUSZA KOŚCIUSZKI w Lasach
Fontainebleau ! KONTAKT : kasiaandre@aol.com z kopią : mariannk@orange.fr

Z śYCIA STOWARZYSZENIA
• W piątek 28 marca 2014 r. w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 74, rue Lauriston, 75116 Paris, miała miejsce konferencja w
jezyku francuskim członka SITPF mgr inż. Joseph’a Pietryki pt. „ROUTE DE L’ACIER ET DES HOMMES". Prelegent, absolwent
Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie projektowania, produkcji, sprzedaży i uruchamiania urządzeń hutniczych, z
dużym doświadczeniem nabytym wieloletnią pracą w międzynarodowych przedsiębiorstwach w USA, Francji i w Czechach,
omówił zagadnienia przepływu finansów, technologii i ludzi między Europą i Ameryką od XIX wieku aż po dzień dzisiejszy.
Podzielił się także informacjami o wydarzeniach nie odnotowywanych w podręcznikach historii, które odkrył w trakcie swoich
licznych podroży zawodowych po świecie.
mgr inŜ. Joseph Pietryka

• W sobotę 12 kwietnia 2014 r. o godz. 14:30 w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 74, rue Lauriston, 75116 Paris, miało miejsce Walne Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze SITPF. Oprócz prezentacji sprawozdań za rok ubiegły, odbyły się wybory na Prezesa, do Zarzadu oraz do Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Ponownie Prezesem został wybrany Kol. Lucjan Sobkowiak a do Zarządu weszli (w porządku alfabetycznym)
Kol. : Stanisław Aloszko, Katarzyna André, Andrzej Farnik, Tomasz Kaploniak-Heleniak, Krystyna Liziard, Jerzy Nizinski, Janusz Ptak, Janusz
Rodziewicz, Jan Suski. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Kol.: Teresa Mirowska, Monika Obrębska, Marianna Rebouillat-Klimaszewska a do
Sądu Koleżeńskiego Kol. : Joseph Pietryka, Dariusz Rogula i Jacek Sulima-Świechowski.
• W niedzielę 4 maja br. o godz. 12:00 miał
miejsce tradycyjny „Obiad Wielkanocny”,
zorganizowany przez paryskie Koło AK, z
udziałem członków SITPF. Tym razem odbył
się on, jak przed laty, u Sióstr Nazaretanek
(Sainte-Famille de Nazareth) przy ul.
Vaugirard 49, 75006 Paryż, w bardzo miłej,
niemal domowej atmosferze.

• Środa 14 maj br. – zebranie konstytucyjne nowego Zarządu SITPF. Na propozycję Prezes Kol. L.Sobkowiaka, funkcje zostały przyjęte jak w
tabeli obok. Sprawozdania z Walnego Zebrania z dnia
24.04.2014 i z zebrania konstytucyjnego Zarządu z
14.05.2014 zostały sporządzone w języku francuskim
celem ich przedłożenia administracji francuskiej.
• Niedziela 18 maja 2014 171 Pielgrzymka Polonii
paryskiej na Polski Cmentarz
w Montmorency.
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roku, Prezesowi SITPF okresu wojennego, inżynierowi
Henrykowi Lipkowskiemu, złożył Wiceprezes SITPF,
Sekretarz Generalny EFPSNT Kol. Janusz Ptak.
• Piątek 23 maj br. - w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 74, rue Lauriston, 75116 Paris, odbyła się konferencja na temat Jana Czochralskiego,
nazywanego często „praojcem elektroniki półprzewodnikowej” i praktycznie nieznanego ogólnemu społeczeństwu, nawet technicznemu, oraz
Jego technologii w dziedzinie tworzenia nowych materiałów. Konferencja ta była zorganizowana wspólnie przez SITPF i Stację Naukową PAN w
Paryżu.
W konferencji prowadzonej w języku francuskim, której tytuł brzmiał: “Jan Czochralski – Père des Technologies
Modernes : Matériaux et Technologies d’Aujourd’hui et de Demain” oraz w następującej po niej debacie udział wziął
prof. Andrzej Jeleński, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) z
Warszawy, dr Paweł E.Tomaszewski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN z Wrocławia oraz prof.
Zbigniew T. Kuźnicki, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Zabrakło niestety
zaproszonych francuskich specjalistów w dziedzinie technologii krzemowej.
Dr P.Tomaszewski w swoim referacie zatytułowanym „Jan Czochralski – l’homme célèbre et
mystérieux - Chercheur et inventeur des technologies modernes” naszkicował sylwetkę Jana
Czochralskiego, natomiast prof. A.Jeleński oprócz przypomnienia Jego biografii przedstawił
Prof. Jan Czochralski
również szeroko zakres technologii i materiałów produkowanych i usług proponowanych
przez ITME w Warszawie. Natomiast prof. Zbigniew T. Kuźnicki, Dyrektor Stacji PAN w Paryżu
poświęcił swój referat „Coopération Universitaire et Scientifique Alsace - Pologne après la
transformation politique sur les bords de la Vistule: reconnaissance de Jan Czochralski”
sprawom współpracy między uniwersytetami w oparciu o sylwetkę i prace prof.
Dr Paweł E.Tomaszewski
J.Czochralskiego. W trakcie debaty, która się później wywiązała, poruszono wiele istotnych
zagadnień chwilami kontrowersyjnych związanych z życiem J.Czochralskiego. Należy bowiem przypomnieć, że
J.Czochralski został w 1945 roku oskarżony o kolaborację z Niemcami i uwięziony a następnie
w 1946 r. uwolniony z braku dowodów. Jednocześnie senat Politechniki Warszawskiej odebrał
mu tytuł profesora. W końcu, w 2011 r., J.Czochralski doczekał się pośmiertnie rehabilitacji
przez senat PW, a Senat RP zadeklarował rok 2013 „Rokiem Jana Czochralskiego”. Z debaty
Prof. Zbigniew T.Kuźnicki
wynikło, że praktycznie nieznany do ostatnich lat polski wynalazca metody tworzenia
monokryształów krzemu, niezbędnego w nowoczesnej elektronice, jest doskonale znany w innych krajach a zwłaszcza
w Stanach Zjednoczonych. Konferencja i debata, które upłynęły w bardzo miłej atmosferze, znalazły swój finał w
recitalu fortepianowym w wykonaniu znanego polskiego pianisty p. Cezarego Kwapisza oraz w doskonałym
poczęstunku, a Dr P.Tomaszewski dedykował swoją książkę „Powrót – rzecz o Janie Czochralskim”.
Prof. Andrzej Jeleński

