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Jubileusz Oddziału Poznańskiego SEP 
W dniu 27 października br. w Auli Akademii Mu-
zycznej „Nova” w Poznaniu z udziałem około 200 
osób odbyła się uroczystość jubileuszu 80-lecia 
Oddziału Poznańskiego SEP. Uroczystość objęli 
honorowym patronatem: wojewoda poznański, 
marszałek województwa poznańskiego, prezydent 
Poznania i prezes SEP.  
Dyrektor Departamentu Infrastruktury przy 
Urzędzie Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego – Jerzy Gładysiak wręczył Odznaki Ho-
norowe za zasługi dla Województwa Wielko-
polskiego: Stefanowi Granatowiczowi, Alek-
sandrowi Michalakowi, Ryszardowi Niewie-
działowi, Aleksandrze Rakowskiej. Wiceprezes 
SEP Zenon Stodolski odczytał list prezesa SEP i 
wręczył wyróŜnienia stowarzyszeniowe.  
Uroczystości jubileuszowe stanowiły znakomitą 
okazję do wręczenia pierwszych medali im. prof. 
Józefa Węglarza ustanowionych decyzją Oddziału 
Poznańskiego SEP. Medal nr 1 został przyznany 
synowi Patrona medalu, prof. Janowi Węglarzo-
wi, prezesowi poznańskiego oddziału Polskiej 
Akademii Nauk, członkowi rzeczywistemu PAN. 

 
Fot. 1. Prezes Oddziału Poznańskiego SEP, Stefan Granatowicz dekoruje 
Medaleim profesora Józefa Węglarza - syna prof. Jana Węglarza 

Prezes Oddziału Poznańskiego SEP Stefan Grana-
towicz wygłosił prelekcję nt. historii elektryki i 
stowarzyszenia elektryków w Wielkopolsce. 
Przypomniał, Ŝe w dniach 6-9 czerwca 1919 r. 
podczas zjazdu w Warszawie, kiedy powstało 
Stowarzyszenie, elektrycy z Poznania tworzyli 
tzw. delegację załoŜycielską, razem 
z delegacjami: krakowską, lwowską, łódzką, so-
snowiecką i warszawską. Jednak za datę załoŜenia 
swego oddziału uwaŜa się datę 1 czerwca 1928 
roku, kiedy to w Toruniu odbyło się VIII Zgro-
madzenie Delegatów Kół Stowarzyszenia Elektro-
techników Polskich. Przyjęto wtedy nowy statut 
oraz dokonano zmiany nazwy na Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich.  
Na uroczystości Jubileuszu obecne były liczne de-
legacje Oddziałów Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich.  

 
Fot. 2. Prezesi zaprzyjaźnionych oddziałów SEP gratulują i wręczają 
symboliczne upominki prezesowi Oddziału Poznańskiego SEP Stefano-
wi Granatowiczowi 

W części artystycznej odbył się koncert. Duet 
fortepianowy zagrał melodie węgierskie oraz 
zaśpiewał chór Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. Szer-
sza relacja uroczystości w jednym z najbliŜ-
szych numerów miesięcznika „Spektrum”.  

Posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT 
W dniu 28 października br. w Warszawie odbyło 
się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Fe-
deracji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – 
Naczelnej Organizacji Technicznej, poświęcone 
w całości przedyskutowaniu proponowanych 
zmian w statucie NOT. Zebraniu przewodniczył 
prezes FSNT NOT Wojciech Ratyński. Rada 
Krajowa przedyskutowała projekt zmian w sta-
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tucie, jednak postanowiła nie podejmować w tej 
sprawie decyzji i pozostawić ukończenie prac 
nad zmianami w Statucie nowo-wybranemu za-
rządowi. Zjazd Wyborczy Rady Krajowej odbę-
dzie się w dniach 10-11 grudnia 2008 roku.  

 
Fot. 3. Przemawia prezes FSNT-NOT dr inŜ. Wojciech Ratyński 
                                                                             fot. Stanisław Szałapak 

Do wszystkich członków Federacji komisja wy-
borcza wysyła formularze umoŜliwiające zgło-
szenie członków stowarzyszeń do Zarządu 
Głównego i Komisji Rewizyjnej Federacji. 

 
Fot. 4. Przedstawiciele SEP na Radzie Krajowej NOT, od lewej: sekre-
tarz generalna SEP - Jolanta Arendarska, wiceprezesi SEP: Zenon Sto-
dolski i Lech Nowosad, członek honorowy SEP Andrzej Zieliński 

fot. Stanisław Szałapak 

Misja gospodarcza na 14. Targach  
MATELEC 2008 w Madrycie 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich tradycyj-
nie juŜ, zorganizowało, we współpracy z hisz-
pańskim Towarzystwem Przedsiębiorczości 
i Eksportu Materiałów Elektrycznych i Elektro-
nicznych – AMEC AMELEC oraz przy wspar-
ciu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Hiszpanii, wyjazdową misję 
gospodarczą na Targi MATELEC w Madrycie 
w dniach 27-31 października br. Targi MATE-
LEC to jedna z największych i najwaŜniejszych 

imprez wystawienniczych branŜy elektrycznej 
w Europie. W wyjeździe uczestniczyło 10 
przedstawicieli z następujących firm: Instytut 
Energetyki w Warszawie, ROZTOCZE ZUP 
(Zakład Usługowo-Produkcyjny w Tomaszowie 
Lubelskim), POKÓJ – Spółdzielnia Elektro-
techniczna w Łodzi, EKO-ENERGIA Sp. z o.o. 
w Krakowie, OLMEX S.A., Przedsiębiorstwo 
Badawczo-WdroŜeniowe w Barczewie. Koor-
dynatorem wyjazdu ze strony SEP była autorka 
niniejszego komunikatu. 

 
Fot. 5. Hale targowe 14. Targów MATELEC 2008          fot. Anna Dzięcioł 

Odbyło się spotkanie w siedzibie Wydziału Pro-
mocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ma-
drycie, zorganizowane przez Jana Włodarczyka z 
Ambasady RP. W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele hiszpańskich firm COBRA i ABEN-
GOA-ABENCOR oraz przedstawiciele kancelarii 
prawnej. Omówiono moŜliwości współpracy i 
nawiązania kontaktów handlowych oraz zapozna-
no delegację polską z uwarunkowaniami praw-
nymi działalności gospodarczej w Hiszpanii.  

 
Fot. 6. Spotkanie w ambasadzie, od lewej: Tadeusz Skibiński, Daniel 
Sochan, Marek Harbuz, Piotr Klimczak, Dariusz MęŜyk, Anna Dzięcioł 
Jan Włodarczyk, Bogdan Paś, Maciej Rerutko 
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Niewątpliwą atrakcją wyjazdu na targi MATE-
LEC była wycieczka z przewodnikiem po Ma-
drycie, połączona ze zwiedzaniem Muzeum 
Prado i Pałacu Królewskiego.                   Anna Dzięcioł 

Prezydium ZG SEP 
W dniu 5 listopada br. w Biurze SEP w War-
szawie odbyło się 21. zebranie Prezydium ZG 
SEP. Posiedzeniu przewodniczył prezes SEP Je-
rzy Barglik. Obecni byli wiceprezesi Andrzej 
Boroń i Zenon Stodolski oraz sekretarz ZG SEP 
Jerzy Bielawski, a takŜe zaproszeni goście: se-
kretarz generalna Jolanta Arendarska, przewod-
niczący GKR Tomasz Kołakowski, czł. ZG SEP 
Lech Nowosad oraz kierownik Działu Prezy-
dialnego Małgorzata Gregorczyk pełniąca takŜe 
od niedawna funkcję zastępcy sekretarz gene-
ralnej SEP.  

 
Fot. 7.  21. zebranie Prezydium ZG SEP: Małgorzata Gregorczyk, Zenon Sto-
dolski, Jerzy Barglik, Tomasz Kołakowski, Lech Nowosad, Andrzej Boroń 

Fot. Ewa Materska 

Tematem wiodącym zebrania Prezydium były 
sprawy organizacji przyszłorocznego Kongresu 
Elektryki Polskiej oraz przygotowań do jubileuszu 
90-lecia SEP. Omówiono projekt budŜetu SEP na 
2009 r. po uwagach zaproponowanych przez 
członków Zarządu Głównego SEP. Materiał po 
opracowaniu przez Skarbnika zostanie przedsta-
wiony do zaopiniowania Zespołowi Rady Preze-
sów ds. Finansowych. Z kolei omówiono sprawę 
legitymacji członkowskich i bazy danych człon-
ków SEP. Przyjęto zmiany w regulaminie konkur-
su im. M. PoŜaryskiego na najlepszy artykuł za-
mieszczony w prasie stowarzyszeniowej.  

Oddziały, koła, sekcje, komitety, komisje 
• 20 osób wzięło udział w wycieczce elektryków 

gorzowskich zorganizowanej w dniach 3-4 paź-
dziernika 2008 r. do południowej części woje-

wództwa lubuskiego. Wycieczkę zorganizowały 
Koła SEP: nr 3 przy Elektrociepłowni Gorzów i 
nr 4 Seniorów w Gorzowie Wlkp. Zwiedzono 
niektóre obiekty energetyczne „zielonej ener-
gii”, jak i zabytki południowej części Ziemi Lu-
buskiej, a takŜe zapoznano się z dziejami ener-
getyki lubuskiej i procesami elektryfikacji Zie-
mi Lubuskiej od jej początków do dziś. 

 
Fot. 8. Uczestnicy wycieczki elektryków gorzowskich  

• Oddział Wrocławski SEP odbył w dniu 3 listopada 
br. uroczyste zebranie swego Prezydium poświę-
cone głównie jubileuszowi 80-lecia urodzin prof. 
Bohdana Synala – członka honorowego SEP, pre-
zesa Oddziału w latach 1998-2006, wieloletniego 
przewodniczącego Komitetu Automatyki Elektro-
energetycznej SEP. W zebraniu uczestniczył prezes 
SEP Jerzy Barglik, który w imieniu władz Stowa-
rzyszenia złoŜył Jubilatowi serdeczne Ŝyczenia, 
wręczył list gratulacyjny i okolicznościowy upo-
minek. Wywiad z Jubilatem ukaŜe się w jednym 
z najbliŜszych numerów biuletynu „Spektrum”. 

• W dniu 7 listopada br. Zarząd Koła Terenowego 
SEP przy PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 
Rejonowy Zakład Energetyczny Busko zorgani-
zował tradycyjne spotkanie koleŜeńskie poświe-
cone 90. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę, 80. rocznicy Zakładów Energetycz-
nych Okręgu Radomsko-Kieleckiego i 90. roczni-
cy powstania SEP. 

Jednym zdaniem 
• Laureatem 11. edycji konkursu Ministra Środowi-

ska „Lider Polskiej Ekologii 2008, została PGE 
Elektrownia Bełchatów; z tej milej okazji prezes 
SEP Jerzy Barglik przesłał na adres prezesa Za-
rządu PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Krzysz-
tofa Domagały stosowny adres gratulacyjny. 

• Z przyjemnością informujemy, Ŝe Pani Henryka 
Alina Piasecka wydała w COSiW SEP tomik po-
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etycki pt. „Słowem malowane”. Autorka 
pracowała blisko 40 lat na pełnym etacie w Biurze 
SEP będąc kierownikiem Działu Prezydialnego, a 
po odejściu na emeryturę kilka lat na pół etatu.  

• W dniu 4 listopada br. w Muzeum Techniki odby-
ły się warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez 
konsorcjum Green Stream, którego członkiem jest 
SEP. 

• Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk spo-
tkał się w dniu 5 listopada br. w siedzibie Mini-
sterstwa z prezesem SEP, Jerzym Barglikiem i 
oficjalnie wyraził zgodę na objęcie patronatem 
honorowym obchodów Światowego Dnia Tele-
komunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 
2009.  

• W dniu 6 listopada br. w Instytucie Elektrotechni-
ki odbyło się posiedzenie Rady Naukowej, pod-
czas zebrania pozytywnie zaopiniowano kandyda-
turę doc. Wiesława Wilczyńskiego na stanowisko 
dyrektora Instytutu; w posiedzeniu uczestniczył 
prezes SEP, który jest członkiem Rady. 

• W dniu 7 listopada br. w Katowicach prezes SEP 
Jerzy Barglik spotkał się z panią Joanną Strzelec-
Łobodzińską, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki, w której zakresie obowiązków jest 
górnictwo i energetyka składając jej serdeczne 
gratulacje z okazji nominacji na to stanowisko. 
Tematem rozmowy była między innymi kwestia 
powołania Centrum Strategicznego Energetyki. 

• Dobiegają końca prace nad wydaniem biografii 
prof. Alfonsa Hoffmanna; ksiąŜka przygotowy-
wana staraniem zespołu pod kierownictwem 
członka honorowego SEP Tadeusza DomŜalskie-
go powinna ukazać się jeszcze pod koniec roku.  

• W najbliŜszy piątek 14 listopada br. w wielu szko-
łach na terenie całego kraju odbędą się eliminacje 
(zawody I stopnia) XI Olimpiady Wiedzy Elek-
trycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, organi-
zowanej przez Oddział Bydgoski SEP. 

CZŁONKOWIE WSPIERAJ ĄCY SEP 
ISM EuroCenter S.A. 
Firma jest od niedawna członkiem wspierającym 
SEP. A oto krótka informacja o tej firmie: ISM 
EuroCenter S.A. dostarcza i wdraŜa innowacyjne, 
zaawansowane technologicznie systemy do inteli-
gentnego zarządzania bezpieczeństwem fizycz-
nym i technicznym. Proponowane przez firmę 
kompleksowe rozwiązania zostały skonstruowane 
na bazie najnowszego, światowego standardu – 
Physical Security Information Management 

(PSIM), który integruje róŜne technologie i tech-
niki: od analiz wideo, poprzez biometrykę oraz 
rozpoznawanie obrazu, po śledzenie i analizę 
zachowań. ISM EuroCenter S.A. oferuje równieŜ: 
usługi doradcze, analizy zagroŜeń, oceny ryzyka, 
oceny bezpieczeństwa procesów przetwarzania in-
formacji, tworzy koncepcje zabezpieczenia 
i ochrony. Firma jest członkiem: Polskiej Izby  
Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenia  
PolAlarm, Polsko-Izraelskiej Izby Handlowej 
oraz, jak juŜ wspomniano wcześniej, członkiem 
wspierającym Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich. Zachęcamy do odwiedzenia strony interne-
towej firmy www.ismeurocenter.com 

 
Fot. 9. Laboratorium firmy ISM EuroCenter S.A. 

W dniu Święta Niepodległości  
BieŜący numer Infosepika ukazuje się w dniu 11  
listopada br., w dniu świątecznym, w którym w ca-
łym kraju obchodzimy nasz Dzień Niepodległości. 
W wielu kołach i oddziałach SEP odbywają się 
w tych dniach uroczyste spotkania. Na stronie 3. 
piszemy o tradycyjnej imprezie patriotycznej zor-
ganizowanej przez koło SEP przy PGE ZEORK 
Dystrybucja Rejonowy Zakład Energetyczny Bu-
sko. W dniu 17 listopada br. w Jaworznie odbę-
dzie się zebranie Zarządu OZW SEP, po którym 
uczestnicy spotkają się na tradycyjnym Wieczorze 
Pieśni Patriotycznej. Myślę, Ŝe moŜna wymienić 
znacznie więcej imprez i spotkań o takim charak-
terze. W tym dniach wspominamy naszych po-
przedników, którzy juŜ 7 miesięcy po odzyskaniu 
niepodległości zorganizowali zjazd załoŜycielski 
i doprowadzili do powstania Stowarzyszenia Elek-
trotechników Polskich.  
Świętując 90-lecie odzyskania niepodległości pa-
miętajmy o zbliŜającym się jubileuszu naszego 
Stowarzyszenia. 

Jerzy Barglik 


