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Le Président de l’AITPF et le Directeur du Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris 

ont l’honneur d’inviter 

le vendredi 27 février 2015 à 19h30 
à une conférence en langue française de 

Madame Marie-Noël Himbert 

« MARIE CURIE - PORTRAIT D’UNE FEMME ENGAGÉE 1914-1918 »  
 

Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, 74 rue Lauriston à Paris 

Entrée libre. La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié. 

Madame Marie-Noël Himbert est une journaliste, auteur d’un livre du même titre et également co-réalisatrice du film sur Marie 
Curie diffusé sur France 2  le 11 novembre 2014. 

La radiologie existe depuis la fin du XIXe siècle mais elle a mis beaucoup de temps à pénétrer le monde médical. Les rayons X 
sont une curiosité de foire mais intéressent peu les médecins. 

Lorsque la guerre éclate, l’armée prévoit quelques postes de radiologie, à l’arrière. Marie Curie a, elle, l’intuition qu’il faut aller 
sur le terrain, au plus près du front. D’où son idée d’équiper des voitures avec tout le matériel radiologique nécessaire: ce seront 
les “petites Curie”, surnommées ainsi par les poilus. 

Et la radiologie prouve vite son utilité pour détecter les éclats d’obus et de shrapnels dans les corps mutilés. Grâce à elle, les 
chirurgiens peuvent opérer avec précision.  

 
 

   

 

 Niedziela 11 stycznia 2015 - w Domu Kombatanta przy ul.Legendre w Paryżu odbył się tradycyjny, wspólny „Opłatek” 
stowarzyszenia SITPF i paryskiego Koła AK. Na to noworoczne spotkanie przybyło ponad 40 członków i sympatyków obu 
stowarzyszeń. Gościem honorowym była Pani Agnieszka Kucińska, Konsul Generalna RP w Paryżu. W tym miłym, towarzyskim 
spotkaniu wzięli także, po raz pierwszy, udział członkowie AMOPF wraz z ich Prezesem Honorowym dr Piotrem Konopką i jego 
rodziną. W programie oprócz dzielenia się Opłatkiem poświeconym przez Ks. Nitkę z PMK w Paryżu i składania sobie życzeń 
noworocznych, był takze doskonały obiad przygotowany przez restaurację „Le Cristo” oraz wspólne śpiewanie kolęd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 stycznia 2015, w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, miała miejsce interesująca konferencja mgr inż. Lucjana Sobkowiaka, 
Prezesa SITPF, p.t. „KLIMAT – STAN AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ”, zorganizowana przez SITPF we współpracy ze Stacją Naukową 
PAN w Paryżu. W konferencji udział m.in. wzięli : prof. Marek Więckowski, Dyrektor SN PAN w Paryżu oraz prof. Piotr Tuchołka, 
specjalista w dziedzinie klimatologii. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie i wzbudziła żywą dyskusję. Jak zazwyczaj w 
kwestii przyszłych zmian klimatycznych, opinie były rozbieżne. 

Kolega L.Sobkowiak przedstawił w swojej konferencji wysiłki jakie czyni od przeszło 20-tu lat ONZ w dziedzinie problemów 
związanych z klimatem. 196 krajów dyskutuje i negocjonuje problemy zwiazane z klimatem. W konferencji przedstawiono 
zadania priorytetowe w tej dziedzinie, a mianowicie: ograniczenie ocieplenia naszej planety do 2°C na koniec XXI wieku.  
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Krótko zostały przedstawione rezultaty najważnieszych w sprawach klimatu miedzynarodowych konferencji. Jedną z 
podstawowych to konferencja w Kyoto w 1997 roku. Zakończyła się niepowodzeniem w zastosowaniu jej protokółu, z powodu 
olbrzymich kosztów do pokrycia. 140 miliardów dollarow rocznie. Na konferencji w Johannesburgu, Prezydent Francji Jaques 
Chirac powiedział slynną formułę: “notre maison brûle et nous regardons ailleurs” (“nasz dom się pali a my patrzymy gdzie 
indziej”). 

Kryzys klimatyczny się zaostrza. Emisje gazu ze skutkiem cieplarnianym kontynuują się powiększać. Ziemia się ociepla. Nasza 
planeta sie rozregulowuje. Katastrofy  klimatyczne stają się coraz bardziej częste i silne. Na dzień dzisiejszy idziemy drogą, która 
może nas doprowadzić do podwyższenia średniej temperatury naszej planety do 5°C. 

Francja, na organizowanej w Paryzu w grudniu 2015 roku konferencji, ma ambicje uzyskania zgody wszystkich jej uczestników 
bez wyjątku na ostateczne decyzje w celu redukcji emisji gazu z efektem cieplarnianym i w konsekwencji na ograniczenie 
ocieplenia planety poniżej 2°C. 

Konferencja w Paryzu jest data zderzakową. To przejdzie lub się załamie. Rok 2014 był rokiem najbardziej ciepłym. 

Opracowal: Lucjan Sobkowiak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
 

 27 marca 2015 – Konferencja mgr inż. Elżbiety ZIEMKIEWICZ i mgr inż. Andrzeja ZIEMKIEWICZA pt. „Wspomnienia o 
Jacku Karpinskim i historia komputera K202”. Należy podkreślić, że Państwo Ziemkiewiczowie byli współpracownikami 
Jacka Karpińskiego przy w/w projekcie oraz że są specjalistami w dziedzinie informatyki i dużych systemów i że przez wiele 
lat pracowali we francuskiej firmie BULL.  
Konferencja jest zorganizowana przez SITPF we współpracy z PAN w Paryżu i odbędzie sie w Stacji Naukowej PAN,             
74 rue Lauriston, 75116 Paris. 

 16 kwietnia 2015 – Konferencja prof. Zbigniewa T. KUŹNICKIEGO pt. „ Les nanotechnologies sont-elles extraordinaires 
ou dangereuses ?”. Prof. Z.Kuźnicki, były Dyrektor SN PAN w Paryżu, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie 
nanotechnologii i fotowoltaiki. Konferencja zostanie zorganizowana przez SITPF we współpracy z Biblioteką Polską w 
Paryżu, 6 Quai d’Orléans, 75004 Paris. 

 Listopad 2015 – planowana jest konferencja „okrągłego stołu” pt. „EKOLOGIA I INŻYNIERIA ROLNA”. Konferencja jest 
organizowana przez SITPF we współpracy z IRD (Institut de Recherche pour le Développement) w Orléanie oraz SN PAN w 
Paryżu. Konferencja odbędzie się zarówno w SN PAN w Paryżu jak i w laboratoriach IRD w Bondy pod Paryżem, a 
Patronatem Honorowym objęła ją Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Uczestnikami 
będą specjaliści z Francji, Polski, Rumunii, Egiptu i Tunezji. 

 
 
 
 
 
 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 

Rok 2014 już się dawno skończył, a Zarząd ze smutkiem notuje, że wielu Członków nie dopełniło obowiązku uregulowania zaległych 
składek za rok 2014. Składka Członka Aktywnego na rok 2015 (podobnie za 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 

AGENDA 


