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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Sympozjum w  Oddziale Kaliskim SEP 
140 osób uczestniczyło w dniach od 12-14 stycznia br. 
w Ośrodku Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim 
VII sympozjum „Nowoczesne rozwiązania 
w budownictwie sieciowym” zorganizowanym przez 
Oddział Kaliski SEP i Elprojekt Poznań pod patrona-
tem Energa Operator SA O/Kalisz. W sympozjum 
uczestniczyła rekordowa ilość 49 firm branŜy elek-
trycznej. Szersza informacja ukaŜe się w „Spektrum”. 

 
Fot. 1. Prezes Oddziału Kaliskiego SEP Kol. Zenon Zgarda (stoi) otwie-
ra sympozjum. 

Konwersatorium „Inteligentna Energetyka” 
w Oddziale Gliwickim SEP 
22 lutego br.o godz. 1500 w Sali Rady Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
odbyło się kolejne konwersatorium z cyklu „Inteli-
gentna Energetyka”. Przypomnijmy, Ŝe spotkania 
cyklu organizowane są w kaŜdy ostatni wtorek mie-
siąca. Tematem konwersatorium była tym razem 
kwestia rozwoju energetyki do roku 2050. Inicjator 
konwersatorium: prof. Jan Popczyk z Politechniki 
Śląskiej mówił o perspektywach rozwoju odnawial-
nych źródeł energii oraz urządzeń rozproszonej 
energetyki. Prezes PKE SA Stanisław Tokarski wy-
głosił odczyt o roli wielkiej energetyce w perspek-
tywie roku 2050. Kolejne konwersatorium odbędzie 
się w dniu 29 marca br. Tematyka ramowa spotkań 
została zamieszczona na stronie internetowej Od-
działu Gliwickiego SEP w zakładce „Imprezy”.  
Jubileusz Oddziału Toruńskiego SEP 
W dniu 25 lutego br. od godz. 1030 w Toruniu we 
wspaniałych wnętrzach Dworu Artusa z 1891 roku od-
były się uroczystości 90-lecia działalności kół Oddzia-
łu Toruńskiego SEP. Koło Stowarzyszenie Elektro-
techników Polskich w Toruniu rozpoczęło działalność 
27 lutego 1921 roku, a więc w niespełna dwa lata po 
zjeździe załoŜycielskim w Warszawie. W obchodach 

uczestniczyli goście reprezentujący władze wojewódz-
kie i samorządowe oraz firmy regionu. ZG SEP repre-
zentował autor niniejszego komunikatu. Obecni byli 
prezesi Oddziałów SEP z Łodzi, Poznania, Bydgosz-
czy oraz delegacje z Gdańska i Warszawy. Na ręce 
prezes Oddziału Kol. Aleksandry Konklewskiej złoŜo-
no wiele listów gratulacyjnych.  Wręczono szereg od-
znak i wyróŜnień, w tym medal SEP im. Alfonsa 
Hoffmanna pierwszego prezesa Oddziału Toruńskiego, 
Prezesa SEP w latach 1937-1938. W części seminaryj-
nej wygłoszono referat pt. „Ziemia w pułapce energe-
tycznej” autorstwa prof. Marka Bartosika, kierownika 
Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódz-
kiej. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna 
i spotkanie koleŜeńskie. Szersza relacja z uroczystości 
ukaŜe się w biuletynie „Spektrum”.             Jerzy Szastałło 

Krótko 
• W minioną sobotę odbył się doroczny Bal Elektry-

ka zorganizowany przez Oddział Białostocki SEP. 
Od wielu lat sprawnym organizatorem i animato-
rem Bali Elektryka w Białymstoku jest kol. Karol 
Jurkowski. Atrakcjami tegorocznego balu były wy-
stępy zespołu tancerek z pokazem tańców w klima-
tach muzyki arabskiej i wschodniej oraz popisowy 
show iluzjonisty.                                   Paweł Mytnik,  

wiceprezes Oddziału Białostockiego SEP 

 
Fot. 2. Uczestnicy Balu Elektryka.                               fot. Paweł Mytnik 

• Dziś w Domu Technika w Katowicach odbędzie się 
zebranie Rady Programowej Targów Technologii 
Wykorzystania Kabli i Przewodów w Przemyśle.  

• Wiceprezes SEP Kol. Jerzy Szastałło weźmie udział 
w środę 2 marca 2011 roku o godz. 1615 w zebraniu 
Sejmowej Podkomisji Energetyki poświęconej 
między innymi omówieniu zapisu artykułu nr 54 
mówiącego o okresowości uprawnień kwalifika-
cyjnych nowelizowanego prawa energetycznego.  


