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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Wspomnienie wakacji  
W okresie wakacji wiele kół i oddziałów SEP zorgani-
zowało dla swoich członków i ich rodzin wycieczki do 
ciekawych miejsc w Polsce, Europie, a takŜe na inne 
kontynenty. Do redakcji „Infosepika” dotarła informa-
cja o wycieczce zorganizowanej przez obchodzący 
w tym roku jubileusz Oddział Rzeszowski SEP. Wy-
cieczka ta o nazwie „Magiczna Turcja” odbyła się juŜ 
na początku wakacji, w dniach 29 czerwca – 6 lipca br. 
Podczas siedmiu dni zwiedzono najpiękniejsze miejsca 
Turcji: Pamukkale – Hierapolis – domek Maryi – sta-
roŜytny Efez – Istambuł (Hipodrom, Błękitny Meczet, 
Hagia Sofia, Pałac Topkapi, cysterny Yerebatan), 
Grand Bazar – cieśninę Bosfor – Ankarę – Kapadocję 
(w tym lot balonem) – Konya – Antalya. Dla głębsze-
go poznania Turcji uczestnicy wybrali się na wieczór 
turecki, gdzie mogli usłyszeć muzykę, zobaczyć tańce 
i poznać zwyczaje tureckie. 

 
Fot. 1. Uczestnicy wycieczki w Efezie 

Uczestnicy wycieczki wrócili do kraju z setkami 
zdjęć i filmami, które będą przypominały mile spę-
dzony urlop. 
Na podstawie informacji Prezesa Oddziału Kol. Bolesława Pałaca. 

Zebrania, Spotkania 
• W dniach 7 lipca i 25 sierpnia br. pod prze-

wodnictwem prezesa SEP odbyły się zebrania 
Prezydium ZG SEP.  

• W dniu 21 lipca br. w Biurze SEP w Warsza-
wie obradowała Centralna Komisja Współpra-
cy z Zagranicą SEP, której przewodniczył wi-
ceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz. Omó-
wione zostały główne kierunki działania Ko-
misji, m.in. sprawy dot. programu Lifelong Le-
arning Project, misje gospodarcze w 2012 ro-
ku, sprawy Eurel’u. 

• W dniu 27 lipca br. odbyło się inauguracyjne 
zebranie Zespołu ds. Członków Wspierających 

SEP, któremu przewodniczył Kol. Janusz Ja-
siona; w części zebrania uczestniczyli prezes 
i sekretarz generalny SEP. Podczas zebrania 
omówiono plan działania Zespołu w bieŜącej 
kadencji. 

• W okresie wakacji obradowały ponadto: 
Główna Komisja Rewizyjna, Rada Nadzorcza 
ds. Agend Gospodarczych SEP, Główny Sąd 
KoleŜeński, Zespół Centralnej Komisji Histo-
rycznej ds. przygotowania monografii SEP, 
Kolegium Centralnej Sekcji Przemysłu Elek-
trotechnicznego. 

Dzień Energetyka 2012 
Od połowy sierpnia br. we wszystkich przedsię-
biorstwach energetycznych trwają uroczystości 
Dnia Energetyka. Tradycyjnie juŜ odchody te zo-
stały zainaugurowane uroczystą akademią odbytą 
w Bełchatowie 12 sierpnia br. Organizatorem im-
prezy był Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA. W uroczystej akademii 
wziął udział prezes SEP Kol. Jerzy Barglik, który 
na ręce prezesa PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA Jacka Kaczorowskiego 
przekazał gratulacje dla energetyków w imieniu 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Na akade-
mii obecny był takŜe sekretarz generalny Kol. 
Andrzej Boroń.  
W dniu 12 sierpnia br. w godzinach wieczornych 
w Hotelu „Wodnik” odbyło się XXIII Sympo-
zjum u Zeusa i XIV spotkanie u Hery - tradycyjna 
impreza Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów. 
W imprezie wzięli udział m.in.: ze strony PGE 
prezes Tomasz Zadroga, prezes Zarządu PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Ja-
cek Kaczorowski, a ze strony SEP Kol., Kol.: pre-
zes SEP Jerzy Barglik, dziekan RP Franciszek 
Mosiński, sekretarz generalny SEP Andrzej 
Boroń. W części oficjalnej spotkania prezes SEP 
wręczył wyróŜnienia stowarzyszeniowe, nato-
miast prezes PGE nagrody laureatom konkursu 
im. Kazimierza Szpotańskiego. W części biesiad-
nej imprezy, w której uczestniczyły takŜe osoby 
towarzyszące, cztery osoby - w tym prezes PGE 
Tomasz Zadroga - zostały włączone w poczet 
„Bogów Olimpu”. 
Cała impreza upłynęła w niezwykle miłej, kole-
Ŝeńskiej atmosferze.  


