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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SI Ę WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  
W KAśDY WTOREK  

Spis treści 
• Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP 
• Kampania społeczna „Bezpieczny kontakt z elektrycz-

nością” 
• Pokaz oświetlenia ulicznego w Częstochowie 
• Telekonferencja  „Eurelu” 
• Spotkanie dyskusyjne prezesów oddziałów i wycieczka 

do Lwowa 
• Zebranie Rady Prezesów 
• Przygotowania do Międzynarodowego Kongresu Unii  

Zastosowań Elektrotechniki 
• Pozostałe informacje w wielkim skrócie 
• Zapowiedzi wydarzeń tygodnia 

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP 
Na 19 grudnia 2007 roku planowany jest jedno-
dniowy Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów 
SEP poświęcony wprowadzeniu zmian w Statu-
cie SEP. Po zakończeniu Zjazdu odbędzie się 
tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne 
ZG SEP z uczestnikami Zjazdu, przyjaciółmi 
i sympatykami Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich. Prosimy delegatów o zarezerwowanie so-
bie tego terminu.  

Kampania społeczna „Bezpieczny kontakt 
z elektrycznością”  
W dniu 3 września br. została zainaugurowana 
kampania społeczna „Bezpieczny kontakt z elek-
trycznością” objęta patronatem honorowym Pre-
zesa Rady Ministrów RP. Kampania ta, to projekt 
autorski Sekretarz Generalnej SEP Jolanty Aren-
darskiej, kierowany i realizowany przez nią 
z wielkim osobistym zaangaŜowaniem. Patronat 
medialny nad kampanią objął 3. Program Telewi-
zji Polskiej, a uczestnictwo w programie zadekla-
rowały komendy główne policji i straŜy poŜarnej. 

W pierwszym etapie kampanii odbywają się kil-
kuminutowe bloki informacyjne w ramach wia-
domości regionalnych. W inaugurującym kampa-
nię wydaniu Wiadomości  Telewizji Olsztyn za-
prezentowano krótkie wystąpienia Prezesa Od-
działu Olsztyńskiego Jana Chojeckiego, Dyrekto-
ra Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Olsztynie 
Benedykta Rogali oraz wypowiedź telefoniczną 
Prezesa SEP. Kolejny blok informacyjny ukazał 
się w dniu 7 września br. w Telewizji Lublin. Za-
prezentowano wypowiedzi Prezesa SEP oraz Pre-

zesów Oddziałów: Zamojskiego Marka Chmie-
lewskiego i Lubelskiego Jacka Woźniaka, a takŜe  
relację z posiedzenia Rady Prezesów w Zamościu. 
W lokalnym programie Radia Lublin ukazała się 
audycja  na temat bezpieczeństwa w elektryce z 
obszerną wypowiedzią Sekretarz Generalnej. Ko-
lejne nagranie telewizyjne ukazało się wczoraj, 
czyli w poniedziałek 10 września w Telewizjach: 
Kraków i Katowice, a następne planowane jest na 
środę 12 września w Łodzi. Do informacji o prze-
biegu kampanii społecznej będziemy powracać 
w kolejnych Infosepikach. 

Pokaz oświetlenia ulicznego  w Częstochowie 
120 lat temu w Częstochowie powstała pierwsza 
miejska sieć elektryczna na ziemiach polskich, co 
pozwoliło na uruchomienie oświetlenia ulicznego. 
Zaledwie rok po podobnym wydarzeniu - w nie-
mieckim Darkehmen. Z tej okazji Zarząd Oddzia-
łu Częstochowskiego SEP w porozumieniu z wła-
dzami samorządowymi i ze wsparciem firm re-
gionu i Politechniki Częstochowskiej, wieczorem 
w dniu 22 sierpnia 2007 roku w centrum miasta 
przy pl. Biegańskiego zorganizował pokaz oświe-
tlenia sprzed lat. ZałoŜenia pokazu przygotował dr 
Andrzej Gąsiorski z  Wydziału Elektrycznego Po-
litechniki Częstochowskiej, replikę lampy łuko-
wej sprzed 120. lat wykonał zespół prof. Antonie-
go Sawickiego z tej samej uczelni.  Zabytkową 
lokomobilę wypoŜyczył Janusz Kasprzycki, ko-
lekcjoner zabytkowych pojazdów. Pokaz wywołał 
duŜe zainteresowanie mieszkańców miasta i me-
diów. Gratulujemy KoleŜankom i Kolegom z Od-
działu Częstochowskiego SEP bardzo dobrego 
pomysłu. Szersza informacja ukaŜe się w jednym 
z najbliŜszych numerów miesięcznika Spektrum.  

Telekonferencja „Eurelu” 
W dniu 6 września 2007 roku o godz. 1000 odbyła 
się telekonferencja Komitetu Wykonawczego Eu-
relu. W dyskusji obok przedstawicieli Austrii, 
Francji, Niemiec, Szwecji i Włoch uczestniczył 
takŜe Prezes SEP. Omówiono przygotowania do 
październikowego Zjazdu Eurelu. Przedstawiciele 
Austrii i Niemiec zapowiedzieli zgłoszenie uczest-
ników na Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka  
Zapoczątkowana zostanie praca zespołu do opra-
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cowania programu unijnego wspierającego współ-
pracę młodych elektryków. Przedstawicielem Pol-
ski w tym zespole międzynarodowym będzie Piotr 
Kaczor z Oddziału Szczecińskiego SEP. Telekon-
ferencja trwała ok. 2 godziny.  

Spotkanie dyskusyjne Prezesów oddziałów 
i wycieczka do Lwowa 
V posiedzenie Rady Prezesów poprzedziło spotka-
nie dyskusyjne z udziałem kilkunastu Prezesów 
Oddziałów, którzy na spotkanie Rady przyjechali 
dwa dni wcześniej, czyli juŜ w środę 5 września br.  

 
Fot.1. Dyskusja podczas I panelu dyskusyjnego  
                                                                      fot. Małgorzata Gregorczyk 

W pierwszym panelu dyskusyjnym rozmawiano 
o przyszłości Stowarzyszenia. Zastanawiano się, 
czy SEP powinien być stowarzyszeniem elitar-
nym, czy masowym, czy naleŜy dąŜyć do prze-
kształcenia go w luźną federację w pełni nieza-
leŜnych oddziałów, czy teŜ raczej myśleć o sil-
nym profesjonalnym ZG SEP i Biurze SEP 
zdolnym do skutecznych działań na szczeblu 
centralnym. Wprowadzenia dokonał Prezes SEP 
Jerzy Barglik, a następnie prowadzenie dyskusji 
przejął Prezes Oddziału Szczecińskiego Piotr 
Szymczak. Kolejny, drugi panel dyskusyjny po-
święcony był działaniom krótkoterminowym i 
długoterminowym, które trzeba podjąć, aby  
zrealizować program przekształcenia SEP  w 
nowoczesne, profesjonalne stowarzyszenie 
zdolne sprostać wymogom współczesnego świa-
ta. Sformułowano bardzo ciekawe wnioski 
szczegółowe. Aktywny udział w dyskusji wzięli 
prezesi Oddziałów - Gorzowskiego: Eugeniusz 
Kaczmarek, Konińskiego - Jerzy Danielak, To-
ruńskiego - Aleksandra Konklewska, Zielono-
górskiego - Jerzy Olczak, Łódzkiego - Franci-
szek Mosiński, Wrocławskiego - Krzysztof 

Nowicki, Nowohuckiego - Krzysztof Zięba, Ko-
szalińskiego - Jacek Zawadzki, Gdańskiego -
Maciej Dąbrowski, Rzeszowskiego - Jan Rusin, 
Piotrkowskiego - Jolanta Gołębiowska, Radom-
skiego - Jacek Szydłowski, Tarnowskiego - 
Władysław Bochenek, Lubelskiego - Jacek 
Woźniak  i Zamojskiego - Marek Chmielewski 
oraz Ryszard Kordas – członek Komisji Wybor-
czej. 

 
Fot. 2   Trwa panel dyskusyjny nr 2 Od lewej: Piotr Szymczak, Jerzy Barglik, 
Krzysztof Zięba, Krzysztof Nowicki, Jerzy Danielak, Franciszek Mosiński  

fot. Małgorzata Gregorczyk 

Interesującym przerywnikiem w dyskusji była jedno-
dniowa wycieczka do Lwowa. Z Zamościa wyjechano 
w bardzo wczesnych godzinach porannych (345!). 
Zwiedzono najpiękniejsze zabytki Lwowa. Najbar-
dziej wzruszającym momentem było zwiedzenie od-
nowionego cmentarza Orląt Lwowskich, stanowiące-
go fragment Cmentarza Łyczakowskiego. 

 
Fot. 3. Cmentarz Orląt Lwowskich                                    fot. Jerzy Barglik  

Wielkie wraŜenie na uczestnikach wycieczki 
zrobiło piękne stare miasto z kościołami róŜ-
nych wyznań, zabytkowymi kamieniczkami, 
ratuszem i charakterystycznym pomnikiem 
Adama Mickiewicza 
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Fot. 4. Pomnik Adama Mickiewicza                              fot. Jerzy Barglik 

 i piękną Operą Lwowską na czele. 

 
Fot. 5.  Gmach Opery Lwowskiej                                 fot. Jerzy Barglik 
Dyskusję w panelach podsumowano w piątek 7 
września br. rano, a raport na ten temat przed-
stawili: Piotr Szymczak, Krzysztof Nowicki i 
Franciszek Mosiński.  Materiały podsumowują-
ce dyskusję zostaną przygotowane i rozesłane w 
ciągu dwóch tygodni. Przewodniczący Komisji 
Statutowej – Wiceprezes SEP Andrzej Boroń-
przedstawił propozycje zmian w statucie, które 
zostały szczegółowo przedyskutowane przez 
uczestników panelu III. 

5. Zebranie Rady Prezesów 
33. Prezesów, 4. Wiceprezesów i Sekretarz jed-
nego z oddziałów uczestniczyło w 5. posiedze-
niu Rady Prezesów w Zamościu. Otwierając po-
siedzenie Prezes SEP i Dziekan Rady Prezesów 
Jerzy Szastałło powitali uczestników posiedze-
nia. Zatwierdzono protokół z poprzedniego po-
siedzenia Rady w Toruniu. Prezes SEP zapoznał 
uczestników z funkcjonowaniem nowej strony 
internetowej przeznaczonej dla prezesów od-
działów. Dziekan Rady Prezesów przedstawił 

informację o posiedzeniach ZG SEP i jego Pre-
zydium. Rada Prezesów pozytywnie zaopinio-
wała projekt małej nowelizacji Statutu po zmia-
nach wprowadzonych na wniosek uczestników 
panelu dyskusyjnego III. Prezes Oddziału 
Szczecińskiego SEP Piotr Szymczak podsumo-
wał dyskusje przeprowadzoną w trakcie trzech 
paneli dyskusyjnych. Prezes SEP wręczył list 
gratulacyjny nowemu Prezesowi OEIT Mieczy-
sławowi śurawskiemu. 

 
Fot. 6. Sala posiedzień Rady Prezesów od lewej: Piotr Szymczak, Jerzy 
Barglik, Jerzy Szastało, Andrzej Boroń        fot. Malgorzata Gregorczyk 

Skarbnik SEP Andrzej Boroń przedstawił zało-
Ŝenia do budŜetu SEP na rok 2008.Dziekan Ra-
dy Prezesów poinformował o zamiarach: utwo-
rzenia bazy danych  SEP i wymiany legityma-
cji. Wysłuchano informacji o działalności Od-
działu Zamojskiego SEP.   

 

Fot. 7.  Uczestnicy posiedzenia przez hotelem Atria        fot. Krzysztof Zięba 

Ostatnim punktem piątkowej części posiedzenia  
były sprawy róŜne i wolne wnioski. Ustalono 
terminy i miejsca trzech kolejnych posiedzeń: 6. 
zebranie przed NWZD w Warszawie w dniu 19 
grudnia 2007 r., 7. posiedzenie w Kołobrzegu 
w dniach 8-10 maja 2008 r. (organizator Oddział 
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Koszaliński SEP) oraz 8. posiedzenie połączone z 
forum dyskusyjnym w dniach 22 - 27 września 
2008 r. w Arłamowie (organizatorzy Oddział Rze-
szowski i Oddział Krośnieński SEP). W sobotę 
rano odbyło się jeszcze krótkie spotkanie Rady 
Prezesów poświęcone m.in.: spotkaniu z Zarzą-
dem Oddziału Zamojskiego SEP i wysłuchaniu 
informacji Sekretarz Generalnej Jolanty Arendar-
skiej o kampanii społecznej „Bezpieczny kontakt 
z elektrycznością”. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom bogaty program imprez towarzyszą-
cych. Wysłuchano koncertu Orkiestry Włościań-
skiej oraz zwiedzono piękny Zamość, jedno z naj-
piękniejszych polskich miast.  

 
Fot. 8. Przygotowania do koncertu na rynku w Zamościu  

fot. Franciszek Mosiński 

W części towarzyskiej posiedzenia Rady Pre-
zesów uczestniczyło więcej niŜ zwykle osób 
towarzyszących, co niewątpliwie dodało uroku 
posiedzeniu.  

Przygotowania do Międzynarodowego Kon-
gresu Elektrotermii 
Trwają przygotowania do Międzynarodowego 
Kongresu Elektrotermii planowanego na 19-21 
maja 2008 r. w Krakowie na terenie Akademii 
Górniczo-Hutniczej. W niedzielę 9 września br. 
Prezes SEP Jerzy Barglik spotkał się w War-
szawie z Sekretarzem Generalnym UIE prof. 
Koenem van Rouselem. Omówiono stan przy-

gotowań do tej imprezy. Zapraszamy na stronę 
internetową konferencji www.uie2008.pl, gdzie 
moŜna znaleźć bliŜsze szczegóły. Zapraszamy! 

Pozostałe informacje w wielkim skrócie 
• 150 osób wzięło udział w Bełchatowie w tra-

dycyjnym spotkaniu „U Zeusa i Hery”, zor-
ganizowanym przez koło SEP przy BOT SA 
Elektrownia Bełchatów. 

• Prezes SEP spotkał się w Zamościu z człon-
kami Komisji Wyborczej SEP. Na ich wniosek 
ustalono termin zebrania Komisji na dzień 20 
września 2007 r. godz. 1330 w Warszawie. 

• Trwają uroczystości Dnia Energetyka. 
W piątek 7.09.br. uroczystości odbyły się 
między innymi w Katowicach (PKE SA) 
i Warszawie (PSE). 

Zapowiedzi wydarzeń tygodnia 
Przygotowanie bieŜącego numeru Infosepika 
zostało zakończone  w niedzielę 9 września. 
PoniŜej przedstawiamy niektóre wydarzenia 
bieŜącego tygodnia, o których informacje ukaŜą 
się w kolejnym Infosepiku, 

10 września 2007: spotkanie Prezesa SEP 
z członkiem honorowym SEP prof. Janem Fe-
lickim, udział w posiedzeniu Komitetu Elektro-
techniki Polskiej Akademii Nauk  oraz spotka-
nie z delegacją IEEE, 

10 września 2007 udział członka ZG SEP 
Janusza Borowskiego w otwarciu konferencji 
Eurocon 2008, 

10 września 2007 spotkanie Sekretarz General-
nej w BCC, 

10 września 2007: Kampania Społeczna „Bez-
pieczny Kontakt z Elektrycznością” w Krakowie, 

11 września 2007- otwarcie XX Międzynarodo-
wych Targów Energetycznych Energetab 2007 
w Bielsku Białej, 

12 września 2007 – uroczystości 100-lecia Elek-
troenergetyki w Łodzi, Kampania Społeczna 
„Bezpieczny Kontakt z Elektrycznością” w Łodzi, 

14 września 2007 – Uroczystości jubileuszu 
Elektrowni Łaziska, 

14 września 2007 – spotkanie Prezesa SEP 
w Ambasadzie RP w Pradze.  
 

Jerzy Barglik 
 


