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KAŻDY WTOREK  

Spotkanie świąteczno-noworoczne z 
przyjaciółmi i sympatykami SEP 
      Około 230 osób uczestniczyło w czwartek 
14 grudnia w tradycyjnym spotkaniu świątecz-
no-noworocznym z przyjaciółmi i sympatykami 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Spotkanie 
odbyło się w Sali A Domu Technika w War-
szawie przy ul. Czackiego 3/5. Rozpoczęło się 
wcześniej niż zwykle, bo już o godz. 1530, co 
pozwoliło wziąć w nim udział wielu osobom 
spoza Warszawy. Spotkanie prowadziła bardzo 
dobrze dwójka młodych członków SEP z Od-
działu Szczecińskiego SEP: Bartłomiej Stan-
kiewicz i Krzysztof Pietrusiewicz.  Prezes SEP 
Jerzy Barglik powitał zebranych wymieniając z 
imienia i nazwiska prezesa FSNT NOT Wojcie-
cha Ratyńskiego oraz prezesów SEP poprzed-
nich kadencji: Jacka Szpotańskiego i Stanisława 
Bolkowskiego. Krótko podsumował pierwsze 
półrocze działania władz nowej kadencji. Pro-
wadzący spotkanie poinformowali zebranych, 
że SEP organizuje w roku przyszłym ogólno-
polską kampanię na rzecz bezpiecznego kontak-
tu z elektrycznością.  
     Następnie punktem spotkania był uroczy-
stość wręczenia odznaczeń stowarzyszenio-
wych. Prezes SEP wręczył Stanisławowi Woj-
ciechowskiemu prezesowi Oddziału Włocław-
skiego SEP Srebrną Odznakę Honorową. Medal 
im. Kazimierza Szpotańskiego otrzymali: Jerzy 
Szastało prezes Oddziału Warszawskiego i 
Dziekan Rady Prezesów, Jerzy Kowalski, Julian 
Ignaczak, Lech Bożentowicz z Oddziału War-
szawskiego SEP i Jerzy Nienartowicz wicepre-
zes Oddziału Słupskiego SEP. Jak zawsze przy 
tych okazjach uroku wręczaniu tego medalu do-
dało wystąpienie Jacka Szpotańskiego, który 
wraz z prezesem SEP wręczał medale imienia 
swego ojca. Andrzej Gucwa prezes Oddziału 
Chełmskiego SEP w poprzednich kadencjach 
otrzymał z rąk prezesa Wojciecha Ratyńskiego 
srebrną odznakę honorową NOT.  
   Prezes SEP wręczył przyznawane po raz 
pierwszy wyróżnienia roku  w sześciu katego-
riach. W kategorii „Działalność młodzieżowa” 
laureatem nagrody Prezesa SEP za rok 2006 zo-

stał Tomasz Pieńkowski z Oddziału Szczeciń-
skiego SEP. Ozdobną plakietkę laureatowi wrę-
czyli: prezes SEP i prezes Oddziału Szczeciń-
skiego Piotr Szymczak.  Kol. Tomasz Pieńkow-
ski mimo młodego wieku pełni ważne funkcje w 
Oddziale Szczecińskim, był sekretarzem Zjazdu 
SEP, działa aktywnie w Centralnej Komisji 
Młodzieży i Studentów. W kategorii „Działal-
ność statutowa” wyróżnienie otrzymał członek 
honorowy SEP prof. Bohdan Synal, prezes Od-
działu Wrocławskiego SEP w poprzednich ka-
dencjach, wieloletni przewodniczący Komitetu 
Automatyki Elektroenergetycznej. W kategorii 
„Nauka i edukacja” wyróżnienie otrzymał prof. 
Andrzej Jakubiak, prorektor ds. Studenckich Po-
litechniki Warszawskiej. W kategorii „Działal-
ność wydawnicza” wyróżnienie prezesa SEP 
otrzymał redaktor naczelny Śląskich Wiadomo-
ści Elektrycznych Iwo Cholewicki. Okoliczno-
ściową plakietkę wręczyli mu prezes SEP i pre-
zes OZW SEP Teresa Skowrońska. Laureatem 
w kategorii „Współpraca z przemysłem” został 
Mieczysław Kobylarz dyrektor techniczny Elec-
trabel Połaniec, członek Zarządu Oddziału Tar-
nobrzeskiego SEP. W imieniu nieobecnego lau-
reata okolicznościową plakietkę odebrała prezes 
Oddziału Józefa Okładło. W kategorii „pracow-
nik SEP” laureatką została Anna Grabiszewska 
z Biura Oddziału Łódzkiego SEP. Doskonale 
rozpoznawalna przez wszystkich uczestników 
Zjazdu SEP Ania odebrała plakietkę z rąk pre-
zesa SEP i prezesa Oddziału Łódzkiego SEP 
prof. Franciszka Mosińskiego.  

 Z kolei dyplomy i nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez firmę SEMICON otrzymali laureaci 
II ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową z zakresu jakości energii: Grzegorz 
Skawiński z AGH Kraków, Grzegorz Chorości-
na, Paweł Dynysiuk  oraz Ryszard Łyś (wyróż-
nienie) (wszyscy trzej z Politechniki Wrocław-
skiej). Dyplomy wręczali Prezes SEP i przed-
stawicielka firmy pani Alicja Miłosz.  

Prezes SEP poprzedniej kadencji prof. Stani-
sław Bolkowski i członek honorowy SEP Tade-
usz Malinowski wręczyli proporzec dla laureata 
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konkursu na najaktywniejsze kolo SEP w grupie 
A (liczba członków do 30 osób). Przypomnij-
my, że laureatem zostało koło SEP przy Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 
imieniu nieobecnego prezesa koła Władysława 
Łoziaka proporzec otrzymała sekretarz Oddzia-
łu Krakowskiego SEP Józefa Wojcieszak-
Poprawa. Na zakończenie części oficjalnej Pre-
zes FSNT NOT Wojciech Ratyński wręczył 
Markowi Piszczekowi i Jackowi Turczyńskiemu 
dyplomy specjalizacji zawodowej technika w 
zakresie elektryczności statycznej. 

     Z bardzo ciepłym przyjęciem spotkała się 
następująca bezpośrednio potem część arty-
styczna: występ kilkudziesięcioosobowego, 
barwnego, urzekającego młodością i profesjona-
lizmem Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki 
Warszawskiej, który przedstawił  piękną insce-
nizację jasełek. Zespół powstał w 1951 roku. 
Jak można wyczytać na jego stronie interneto-
wej głównym osiągnięciem Zespołu jest fakt, iż 
każdego roku przyciąga w swe szeregi dziesiąt-
ki młodych ludzi, których rozkochuje w pol-
skich tradycjach i pięknie rodzimej kultury. 
Warto mocno podkreślić, że Zespół wystąpił za 
darmo, a przewidziane honorarium przeznaczył 
na Fundusz Stypendialny SEP. Za piękny wy-
stęp i szlachetny gest słowa podziękowania do 
członków zespołu skierowała Sekretarz Gene-
ralna SEP Jolanta Arendarska wręczając im sto-
sowną plakietką z tekstem podziękowania.  

    Przez cały czas spotkania, także podczas czę-
ści towarzyskiej trwała zbiórka darów na ten 
szlachetny cel. W efekcie Fundusz Stypendialny 
SEP wzbogacił się o kwotę ponad 3000 zł. A 
potem w prawdziwie świątecznie atmosferze 
przy cicho dobiegających gdzieś z oddali 
dźwiękach polskich kolęd, przy lampce wina 
składano sobie życzenia, dzielono się opłatkiem, 
rozmawiano na różne tematy. Wielu uczestni-
ków spotkania wpisywało się do kroniki SEP 
oraz oglądało prezentację najważniejszych wy-
darzeń roku 2006. Na zakończenie przeprasza-
my tych wszystkich, których niestety nie było 
na spotkaniu, bo zbyt późno otrzymali zapro-
szenie. Stało się to ze względu na perturbacje 
pocztowe z przyczyn zupełnie niezależnych od 
organizatorów. Przepraszamy! 

Zebranie Rady Prezesów 
W dniu 14 grudnia punktualnie o godz. 1130 w 
Sali S Domu Technika odbyło się III w kadencji 
zebranie Rady Prezesów, w którym uczestniczy-
ło 28 prezesów i kilku wiceprezesów oraz za-
proszony prezes SEP poprzedniej kadencji prof. 
Stanisław Bolkowski Obradom przewodniczyli 
prezes SEP i Dziekan RP.   Uczestników zebra-
nia powitał Dziekan Rady Prezesów Jerzy Sza-
stałło. Zaakceptowano protokół z poprzedniego 
zebrania Rady Prezesów w Kazimierzu Dol-
nym. Dziekan poinformował o intensywnych 
pracach ZG SEP w okresie ostatnich trzech mie-
sięcy. Następnie przystąpiono do dyskusji nad 
projektem budżetu centralnego SEP na rok 2007 
analizując dwa warianty: I - przy niezmienionej 
składce członkowskiej normalnej (6 zł mie-
sięcznie) i II przy podwyższonej  składce (8 zł 
miesięcznie). Gdyby składkę podwyższono, to 
wówczas całkowity wpływ do budżetu central-
nego z tego tytułu byłby przeznaczony na po-
większenie Funduszu Stypendialnego. Prze-
wodnicząca Zespołu Rady Prezesów ds. finan-
sowych Jolanta Gołębiowska pozytywnie za-
opiniowała oba projekty budżetu. W dyskusji 
nad wysokością składki zdecydowanie przewa-
żył pogląd, aby utrzymać ją na niezmienionym 
poziomie. W tej sytuacji Rada Prezesów w jed-
nomyślnym głosowaniu pozytywnie zaopinio-
wała projekt budżetu centralnego SEP na rok 
2007. W sprawach różnych prezesi Oddziałów 
podejmowali kilka tematów, w tym przede 
wszystkim kwestię działalności komisji kwalifi-
kacyjnych. Kolejne zebranie Rady Prezesów 
odbędzie się w maju 2007, a organizatorem bę-
dzie Oddział Toruński SEP. Proponowany ter-
min 11-12 maja (piątek-sobota). 
 
Wspólne zebranie Rady Prezesów i ZG 
SEP 
Tego samego dnia i w tej samej sali o godz. 
12.30 odbyło się wspólne posiedzenie Rady 
Prezesów i ZG SEP. ZG SEP biorąc pod uwagę 
pozytywną opinię Rady Prezesów przyjął bu-
dżet centralny SEP na rok 2007 oraz uchwały o 
wysokości składki i systemie odpisów do bu-
dżetu centralnego. Sporo uwagi zebrani poświę-
cili dyskusji nad ramowym programem działal-
ności SEP na kadencję. Prezes Oddziału Szcze-
cińskiego Piotr Szymczak omówił wyniki dys-
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kusji nad programem podczas zebrania Zespołu 
Rady Prezesów ds. programowych. W dyskusji 
plenarnej zabrali głos: członkowie ZG SEP Zbi-
gniew Lubczyński, Zbigniew Lange, Janusz Ja-
siona, Lech Nowosad i Andrzej Wawrzyński 
oraz prezesi Oddziałów: Łódzkiego Franciszek 
Mosiński, Radomskiego: Jacek Szydłowski, 
Siedleckiego: Grzegorz Kluj, Bielsko-
Bialskiego: Józef Kluska oraz wiceprezes Od-
działu Słupskiego Jerzy Nienartowicz. Posta-
nowiono po przyjęciu I wersji programu ramo-
wego na zebraniu ZG SEP w dniu 2 stycznia 
przesłać ten dokument do dalszej analizy na ze-
braniach Oddziałów, Sekcji i Komitetów. Prof. 
Stanisław Bolkowski pełniący w bieżącej ka-
dencji funkcję przewodniczącego Centralnej 
Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP przedsta-
wił kandydatury do godności zasłużonego se-
niora i odznaczeń stowarzyszeniowych. W wy-
niku głosowania Tadeusz Woszczyna z Oddzia-
łu Krakowskiego SEP oraz Tadeusz Dąbrowski 
z Oddziału Warszawskiego SEP uzyskali god-
ność zasłużonego Seniora SEP. W ostatnim 
punkcie zebrania wiceprezes SEP Andrzej 
Boroń przedstawił propozycję powołania Ze-
społu Innowacyjno-Wdrożeniowego. Swe wąt-
pliwości w tej sprawie wyraził Dziekan RP. W 
głosowaniu przy jednym glosie przeciw i jed-
nym wstrzymującym ZG SEP powołał Zespół i 
ustalił wstępną wersję jego regulaminu.  
 Zebranie ZG SEP 
Dzień 14 grudnia obfitował w zebrania. O godz. 
14 rozpoczęło się zebranie ZG SEP. Zarząd 
Główny SEP na wniosek Prezesa powołał Janu-
sza Jasionę na funkcję wiceprezesa odpowie-
dzialnego za kwestie elektroniki, informatyki i 
telekomunikacji. Zarząd w oddzielnej uchwale z 
ubolewaniem przyjął wiadomość o rezygnacji 
prezesa Oddziału Elektroniki, Informatyki i Te-
lekomunikacji w Warszawie prof. Andrzeja Ja-
kubiaka. ZG SEP przyjął dwie uchwały porząd-
kujące kwestie związane z uregulowaniem dzia-
łalności Ośrodka Warszawskiego IRSEP i po-
wołał nowego dyrektora Ośrodka. 
Zebranie GKR 
    O godz. 11 w Sali D Domu Technika rozpo-
częło się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej 
SEP. Obradom przewodniczył Tomasz Koła-
kowski. Było to już trzecie zebranie w kadencji 
Przedmiotem obrad było ustalenie ramowych 

zasad działania GKR SEP w kadencji 2006-
2010, zakresu zadań dla członków Komisji oraz 
ustalenie zasad kontroli przeprowadzanej przez 
Główną Komisje Rewizyjną.  
Spotkania, zebrania 
W dniu 14 grudnia równolegle do zebrań ZG 
SEP, Rady Prezesów i GKR oraz spotkania 
świąteczno-noworocznego SEP z przyjaciółmi i 
sympatykami Stowarzyszenia odbyła się  konfe-
rencja „70 lat trakcji elektrycznej w PKP- osią-
gnięcia i perspektywy'”. Prezes SEP był człon-
kiem Komitetu Honorowego tej konferencji. 
Ministerstwo Transportu widzi rolę spółki PKP 
Energetyka jako silnego podmiotu gospo-
darczego zapewniającego dostawy energii i 
usług dla firm kolejowych oraz wykorzystują-
cego możliwości rynkowe w zakresie pozyski-
wania nowych odbiorców - powiedział Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Transportu ds. 
kolejnictwa Mirosław Chabetek. Za najważniej-
sze wyzwanie dla kolejowej energetyki w naj-
bliższej przyszłości prezes zarządu PKP S.A. 
Andrzej Wach uznał opracowanie i wdrożenie 
systemów zasilania dla kolei dużych prędkości. 
Podczas konferencji poruszono zagadnienia do-
tyczące m.in. trakcyjnego taboru pasażerskiego, 
zasilania podstacji i utrzymania sieci trakcyjnej 
oraz roli ośrodków naukowo-badawczych w 
modernizacji kolejowej trakcji elektrycznej w 
ostatnim dziesięcioleciu. Prezes zarządu PKP 
Energetyka Tadeusz Skobel podziękował za 
przychylność Ministerstwa Transportu dla pla-
nów rozwoju firmy. Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich reprezentował  wiceprezes Janusz Kło-
dos, który odczytał list Prezesa SEP i wręczył 
odznaczenia stowarzyszeniowe.  
W dniu 15 grudnia odbyły się zebrania Central-
nej Komisji Młodzieży i Studentów (sala Woj-
skowej Akademii Technicznej w Warszawie) 
oraz Centralnej Komisji Kół i Współpracy z 
Oddziałami (Biuro SEP). Tego samego w Domu 
Technika spotkał się Komitet ds. Jakości Ener-
gii. W ostatnich dniach dwukrotnie zebrał się 
Zarząd Oddziału Elektroniki, Informatyki i Te-
lekomunikacji, a we wtorek 19 grudnia Zarząd 
Oddziału Warszawskiego SEP. Odbyły się po-
siedzenia komisji powołanych przez ZG SEP do 
wyjaśnienia sytuacji Ośrodka Warszawskiego 
IRSEP. Jak widać okres poprzedzający Święta 
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Bożego Narodzenia był okresem szczególnie 
aktywnej działalności. 
Kolejne Oddziały uzyskały osobowość 
prawną  
     Do sześciu wzrosła liczba oddziałów SEP 
posiadających osobowość prawną. Już poprzed-
nio informowaliśmy o uzyskaniu osobowości 
prawnej przez Oddziały  Szczeciński i Gliwicki, 
które rozpoczęły samodzielną  działalność od 
wczoraj. Dziś na zebraniu ZG SEP zostaną za-
twierdzone projekty umów pomiędzy ZG SEP a 
tymi Oddziałami  Ostatnio nadeszła wiadomość 
o uzyskaniu osobowości prawnej przez Oddział 
Gdański SEP. Nie ma wątpliwości, że w roku 
2007 jeszcze co najmniej dwa kolejne oddziały 
uzyskają osobowość prawną. 
 
Spotkanie świąteczno-noworoczne OZW 
SEP 
W miniony poniedziałek w sali amfiteatralnej 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyło się 
spotkanie świąteczno-noworoczne Oddziału Za-
głębia Węglowego SEP. Uczestników zebrania 
powitała prezes Oddziału Teresa Skowrońska. 
Obecny był wicewojewoda Śląski Wiesław 
Maśka, prezes SEP Jerzy Barglik z małżonką, 
prezes SEP poprzedniej kadencji Stanisław Bol-
kowski z małżonką i przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej Tomasz Kołakowski, a tak-
że prezesi Oddziałów SEP z Bielska-Białej Jó-
zef Kluska i Gliwic prof. Kazimierz Gierlotka. 
Wręczono odznaczenia państwowe. Brązowy 
Krzyż Zasługi otrzymała Główna Księgowa 
Oddziału Klaudia Pańczyk-Tytko, a odznaki 
honorowe za zasługi dla Energetyki: Jerzy Bar-
glik i Jan Kurek. Dwie Elektrownie wchodzące 
w skład Południowego Koncernu Energetycz-
nego SA: Elektrownia Łaziska (po raz pierwszy 
na okres jednego roku) oraz Elektrownia Ja-
worzno (po raz drugi na okres najbliższych 
trzech lat) oraz Przedsiębiorstwo Elpin (także na 
trzy lata) otrzymały rekomendacje SEP. Wrę-
czono także wyróżnienia i dyplomy przyznawa-
ne przez kapitułę pod przewodnictwem Jerzego 
Barglika. Żartobliwy tytuł Poety Roku 2006 
otrzymał Andrzej Czajkowski (laureatką w roku 
2005 była Barbara Adamczewska), nagrodę dla 
koła, które szczególnie szybko rozwijało swą 
działalność w minionym roku wyróżniono koło 
nr 45 przy Centrum EMAG, nagrodę za działal-

ność statutową w kole SEP otrzymała Krystyna 
Skrzypek z koła nr 2 przy Enion BZE SA. Nie-
obecna na spotkaniu Sekretarz Generalna SEP 
Jolanta Arendarska została wyróżniona przy-
znawanym od 2004 roku dyplomem za uśmiech  
(poprzedni laureaci w tej kategorii to: Małgosia 
Gregorczyk (2004) i Iwo Cholewicki (2005)). 
Prezes Oddziału Teresa Skowrońska została wy-
różniona medalem im. prof. Obrąpalskiego 
przyznawanym przez Oddział Gliwicki SEP. 
Podobnie jak w latach poprzednich odbyła się 
zbiórka darów dla dzieci. Tym razem zbierano 
na potrzeby Domu Dziecka „Zakatek” w Kato-
wicach - Brynowie. Według wstępnych danych 
zebrano ok. 6700 zł.   W części artystycznej 
spotkania wystąpił Zespół Kameralny „Silesia”. 
Na zakończenie odbyło się spotkanie opłatkowe 
w kawiarence Parnassos, podczas którego dzie-
lono się opłatkiem i składano sobie życzenia 
świąteczno-noworoczne.  
Smutna wiadomość 
Tuż przed świętami nadeszła smutna wiado-
mość o śmierci członka honorowego SEP prof. 
Władysława Pełczewskiego. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się w dniu 22 grudnia w Ło-
dzi. Prof. Władysław Palczewski został człon-
kiem honorowym w 1990 roku na zjeździe w 
Opolu. Cześć jego pamięci! 
Krótko o różnych sprawach 

• Prezes SEP w liście do Rektora Politechniki 
Warszawskiej prof. Włodzimierza Kurnika po-
dziękował za występ zespołu Pieśni i Tańca Po-
litechniki Warszawskiej podczas spotkania 
świątecznego SEP. 

• Prezes SEP uczestniczył w piątek 15 grudnia w 
spotkaniu wigilijnym w Łodzi, a w miniony pią-
tek 29 grudnia 2006 roku w uroczystościach ju-
bileuszu Oddziału Płockiego SEP. Relacja z 
obydwu uroczystości w kolejnym Infosepiku.   

• Dziś o godz. 14 w Sali E Domu Technika odbę-
dzie się IX zebranie ZG SEP w kadencji 2006-
2010.  

Życzenia 
      W pierwszych dniach Nowego Roku składam wszystkim 
członkom i sympatykom Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę sukcesów w 
życiu osobistym i pracy zawodowej oraz  satysfakcji z działal-
ności i współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.  

Prezes SEP 
                                                                                  /-/                            

Jerzy Barglik 
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