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Prezes i Zarząd SITPF
składają
swoim Członkom i Sympatykom
moc najlepszych życzeń radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2015 Roku
Joyeux Noël
et Bonne Année 2015 !
Prezes SITPF i Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu
mają zaszczyt zaprosić na konferencję w języku polskim Członka SITPF

mgr inż. Lucjana SOBKOWIAKA

„KLIMAT – STAN AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ”
UWAGA : Zmiana daty z 12 grudnia 2014 na

piątek 23 stycznia 2015 o godz. 19h30
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, ul. Lauriston 74, Paryż 16.
Wstęp wolny. Po konferencji zapraszamy na lampkę wina
Zostaje nie wiele czasu do działania na szybkie zmniejszenie emisji gazu o działaniu cieplarnianym. Europa w poszukiwaniu jedności
w dziedzinie energii i klimatu. 28 państw Unii Europejskiej próbuje zharmonizowac i ich polityki przed konferencją ONZ, która ma się odbyć w
2015 roku w Paryżu. 40% redukcji emisji gazu o działaniu cieplarnianym od dzisiaj do 2030 roku w stosunku do poziomu z 1990 roku. Wzrost o
19 cm średniego poziomu oceanów między latami 1901 i 2010.
Mgr inż. Lucjan Sobkowiak, absolwent Politechniki Wrocławskiej w dziedzinach: technologii budowy maszyn, optyki precyzyjnej i
instrumentów optycznych, studia poinżynierskie na Politechnice Warszawskiej (automatyka przemysłowa) i Ecole Nationale Supérieure
Aéronautique de Paris (układy electro-hydrauliczne w zastosowaniach lotniczych). Specialista w dziedzinach nowoczesnych technologii: wiązki
elektronowej i laserowej oraz próżni. Zawodowo: Główny Konstruktor w firmie DIORA w Polsce i SIERMECA we Francji, Główny Technolog w
grupie SOPELEM (uprzemysłowienie nowych wyrobów i wprowadzenie metody analizy wartości). Założyciel firm: ADVANTECH, ATELOR i
BEAMTECH TEAM FRANCE we Francji, ELEKTRONEN STRAHL TECHNIK w Niemczech, D&A w Kanadzie, BEAMTECH Inc. w USA.

„OPŁATEK”
Niedziela 11 stycznia 2015 r. o godz. 12:00
Prezes i Zarząd SITPF zapraszają Członków i Sympatyków SITPF i AK, na tradycyjny, wspólny „Opłatek”, który odbędzie się w
Domu Kombatanta przy ul.Legendre w Paryżu w sali na 1-szym piętrze.
W programie przewidziane są : Życzenia Noworoczne, dzielenie się Opłatkiem, obiad i śpiewanie kolęd. Pełna informacja
odnośnie menu i kosztów obiadu wraz kuponem zapisowym dołączonym do niniejszego Flash’a.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
SWING POD PARYŻEM
V POLONIJNY TURNIEJ GOLFOWY WE FRANCJI O „PUCHAR SITPF”
(Na podstawie sprawozdania z Turnieju opracowanego przez Koleżanki K.André i M.Rebouillat-Klimaszewską)
W dniach 17-18 października odbył się 5-ty Polonijny Turniej Golfowy o „Puchar SITPF”. Organizatorami, jak co roku,
były : Koleżanki Kasia André i Marianna Rebouillat a konsultantem ds. technicznych dr inż. Jacek Szymański. Honorowy
Patronat nad Turniejem objął Pan Andrzej Person, Przewodniczący Komisji d/s Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą Senatu R.P.

Terenem zmagań golfistów były dwa ekskluzywne golfy w okolicach Saint-Germain-en-Laye pod Paryzem.
Obydwa pola :
1. Saint-Germain-en-Laye : piekny golf, położony w rozległych lasach,
usiany licznymi bunkrami, wysoko notowany w świecie „green’ów”
2. Domont-Montmorency : słynący z bardzo interesujących trudności
technicznych, w lasach o wspaniałym, malowniczym drzewostanie,
spotkały się z wielkim uznaniem u stałych entuzjastów „SWING à
PARIS” jak również u nowych uczestników.
Na zaproszenie do wzięcia udziału w V TURNIEJU odpowiedziało 23-ech znakomitych polskich graczy z : USA,
Polski i oczywiscie z Francji. Rozgrywki, w systemie brutto (Gross) oraz handicapowym (Net), pozwalającym
na współzawodnictwo graczy o różnym stopniu zaawansowania, odbyły się przy pięknej jesiennej pogodzie.
Głównym zwycięzcą w klasyfikacji ogólnej BRUTTO–PANOWIE został Janusz Baczyk z USA! Jednakże z uwagi
na jego niezapowiedzianą nieobecność przy rozdawaniu nagród i trofeów, zgodnie z regulaminem turniejów
golfowych, obowiązującym we Francji, I-sza NAGRODA przeszła na korzyść laureata II miejsca. Tak więc,
Prezes SITPF,Lucjan Sobkowiak, wręczył „PUCHAR SITPF” Casey’owi Sularskiemu z USA. Natomiast, po
zapoznaniu się z ważnym powodem nieobecności Janusza Baczyka przy wręczaniu nagród, SITPF i
organizatorzy Turnieju, zadecydowali wręczyć mu DYPLOM za oficjalne zajęcie pierwszego miejsca w
klasyfikacji BRUTTO-PANOWIE oraz w Konkursie Precyzji. Zatem podobnie jak w poprzednich turniejach,
„PUCHAR SITPF” został wywieziony do USA. Panowie golfiści z Chicago są nie do pokonania !!!
W tym roku, po raz pierwszy w historii Turnieju, wprowadzono oddzielną klasyfikację BRUTTO–PANIE, której
zwyciężczynią została świetna golfistka z Polski, Ewa Geritz.
Klasyfikacja NETTO była prowadzona w trzech grupach:
* I miejsce wśród Pań zajęła również Ewa Geritz, która odstąpiła swoją nagrodę, laureatce II miejsca,
Mariannie Rebouillat-Klimaszewskiej
* I miejsce w I-ej grupie Panów (index do 18,5) zajął Casey Sularski (USA), który mając już „PUCHAR SITPF”,
odstąpił nagrodę laureatowi II miejsca, Stanley Boduchowi (USA) a I miejsce w II-ej grupie Panów (index od
18,6 ) zajął Edward Bafia (USA)
Na polu Saint-Germain-en-Laye odbyły się dwa konkursy, które uświetniły Turniej: najdłuższy „drive Pań”
wygrała Ewa Geritz (Polska) a najdłuższy „drive Panów” wygrał Adam Kieta (USA), natomiast „Konkurs
d’approche” (precyzji ) wygrał Janusz Baczyk, niemniej z powodów w/w nagroda przeszła na laureta II miejsca,
Tadeusza Grosa (Polska).
Organizatorzy przygotowali także dwie specjalne nagrody (dwie butelki francuskiego szampana) dla dwóch par,
pięciokrotnych uczestników Turnieju, Państwu Sularskim z USA i Państwu Gros z Polski.
Podczas gdy Panowie zmagali się na polach golfowych, obie Panie w towarzystwie organizatorek zwiedzały
piękne miejscowości, perły Normandii: Deauville i Honfleur, jak również Most Normandii.
WSZYSTKIM NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!!!!!
Nagrody zostały wręczone podczas DINER de GALA w restauracji „CHEZ EUGENE” na Wzgórzu Montmartre, gdzie gościliśmy również licznych
Członków SITPF i Sympatyków ze Stowarzyszenia Polskich Lekarzy we Francji (AMOPF).
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane ze środków własnych SITPF, a Turniejowi przyświecal chlubny cel:
udział w pomocy finansowej na rzecz odnowienia POMNIKA Gen. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, w Lesie Fontainebleau.
Do akcji pomocy finansowej wkroczyła sympatyczna i pomysłowa golfistka Ewa Geritz, która z wielkim wdziękiem
prezentowała wszystkim biesiadnikom „Szklaną Skarbonkę” i z uśmiechem i miłym słowem zachęcała do
składania datków. Serdecznie dziękujemy wszystkim golfistom i uczestnikom Uroczystej Kolacji za spontaniczne i
szczodre datki. SKARBONKA w całości zebranej kwoty: 435 Euro + 100 $, została przekazana Pani Barbarze
Kłosowicz-Krzywickiej, Prezesowi Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi.
• 28 listopada 2014 miała miejsce interesująca konferencja w jezyku francuskim dr inż. Radoslawa Wisniewskiego (zdjęcie
obok) p.t. „La révolution numérique en marche”, zorganizowana przez SITPF we współpracy ze Stacją Naukową PAN w
Paryżu. Była ona poprzedzona wręczeniem przez Prezesa SITPF, Lucjana Sobkowiaka, Pani Barbarze Kłosowicz-Krzywickiej,
Prezesowi Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi, kwoty 435 € i 100 $ pochodzącej ze zbiórki
przy okazji Gali Turnieju Golfowego i przyznanej decyzją Zarządu SITPF na odnowę pomnika Gen. Tadeusza Kościuszki. W
podziękowaniu za ten dar, Pani Prezes Barbara Kłosowicz, przekazała dla SITPF, gipsową kopię
medalionu z podobizną Generała, wykonaną przez Musée d’Angers.
Konferencja była także okazją do zaprezentowania przez nowego Dyrektora Stacji PAN w Paryżu,
Prof. Marka Więckowskiego, profilu działań Stacji na najbliższe lata. Interesujący temat konferencji,
ściągnął nadzwyczaj szeroką publikę, zarówno członków jak i sympatyków SITPF. Prelegent
przedstawił 3 najbardziej popularne zastosowania techniki cyfrowej: TV cyfrowa, smartphone i aparat
fotograficzny, omówił elementy konstytucyjne a także przedstawił przyszłe wyzwania, w szczególności
w dziedzinie szerokiego nauczania (system MOOC) i przyszłego zarządzania przesiębiorstw.
Wspomniał również o aspekcie cyber-kriminalistyki, związanej z « rewolucją cyfrową ».
Prof. Marek Więckowski

Lucjan Sobkowiak
i Barbara Kłosowicz-Krzywicka

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Koniec roku się zbliża i Zarząd przypomina o obowiązku uregulowania zaległych składek za rok 2014. Składka Członka Aktywnego na rok 2014 wynosi
50 € a Członka Wspierającego 25 €. 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

