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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Patron roku 2012 w Stowarzyszeniu 
Elektryków Polskich  
W dniu 3 grudnia 2012 r. do Biura SEP wpłynęła 
relacja autorstwa członka ZG SEP, redaktora naczel-
nego Wiadomości Elektrotechnicznych Kol. Krzysztofa 
Wolińskiego z Międzynarodowego Sympozjum 
zorganizowanego z okazji 150. rocznicy urodzin 
Michała Doliwo–Dobrowolskiego, pioniera techniki 
prądu trójfazowego – patrona roku 2012 w Stowarzy-
szeniu Elektryków Polskich. Sympozjum odbyło się 
w dniach 15 - 16 listopada 2012 r. w Szczecinie. 
Wzięło w nim udział około 100 uczestników reprezen-
tujących środowisko elektryków ze Szczecina i różnych 
regionów Polski, władze i pracowników naukowych 
uczelni szczecińskich oraz, co warto podkreślić, licznie 
zgromadzoną młodzież. Obecna była wysokiej rangi 
delegacja elektrotechników rosyjskich z prof. prof. 
Pavlem Butyrinem i Victorem Bespalovem na czele. 
Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk 
reprezentował jego przewodniczący prof. Andrzej 
Demenko z Politechniki Poznańskiej. Według zgodnej 
opinii uczestników sympozjum było udaną i bardzo 
dobrze zorganizowaną imprezą. Pełny tekst nadesłanej 
do Biura SEP, ilustrowanej zdjęciami, relacji 
z Sympozjum ukaże się w jednym z najbliższych 
numerów miesięcznika „Spektrum”.  

 
Fot. 1. Delegacja uczestników sympozjum pod obeliskiem z pamiątkową 
tablicą poświęconą Michałowi Doliwo-Dobrowolskiemu na skwerze jego 
imienia znajdującym się w pobliżu budynku Wydziału Elektrycznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

Ogromne słowa uznania za wieloletnie działania na 
rzecz uchronienia od zapomnienia dokonań Michała 
Doliwo-Dobrowolskiego należą się członkowi ZG 
SEP Kol. Piotrowi Szymczakowi, który niestru-
dzenie przypomina sylwetkę tego wielkiego Polaka 
i Europejczyka. Przy tej okazji warto przypomnieć, 
że począwszy od 2007 roku Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich podejmuje 
uroczystą uchwałę o ustanowieniu patrona roku, 
którego życie, działalność i dokonania stanowią 

wzór do naśladowania. W kolejnym latach byli to prof. 
prof.: Tadeusz Cholewicki (Politechnika Warszawska 
– elektrotechnika teoretyczna), Stanisław Szpor 
(Politechnika Gdańska – technika wysokich napięć), 
Bronisław Sochor (Politechnika Łódzka – elektro-
termia), Stanisław Fryze (Politechnika Śląska – 
elektrotechnika teoretyczna) i Jan Kożuchowski 
(IASE – Wrocław – elektroenergetyka).  
Na zebraniu ZG SEP w Warszawie, które odbyło się 
w dniu 10 października 2012 r. podjęto jednomyślnie 
uroczystą uchwałę o ustanowieniu patronem roku 2013 
prof. Romana Dzieślewskiego z Politechniki 
Lwowskiej. Sylwetkę Profesora można znaleźć na 
głównej stronie internetowej SEP w dziale 
„Aktualności”. 

Internetowe wydanie „Energetyki” 
Jak poinformował redaktor naczelny „Energetyki” Kol. 
Tomasz Kołakowski, podczas zebrania Rady 
Programowej miesięcznika w dniu 22 listopada 2012 r. 
w Katowicach, przeprowadzono dyskusję na temat 
internetowego wydania miesięcznika. Zapraszamy na 
stronę internetową ogólnopolskiego miesięcznika SEP 
„Energetyka”, którą można znaleźć pod adresem 
elektronicznym http://www.elektroenergetyka.pl/. Na 
stronie tej można znaleźć informacje zamieszczane 
w dwóch działach: „Aktualności” oraz „Opinie”. Pod 
datą 3 grudnia 2012 r. w dziale „Aktualności” zostały 
zamieszczone dwie informacje pt. „125 milionów dla 
najlepszych projektów łupkowych” oraz „Minister 
środowiska Marcin Korolec o negocjacjach w Doha”. 
W dziale „Opinie” dostępne są między innymi 
wypowiedzi prof. Andrzeja Kraszewskiego oraz 
minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.  

Barbórka  
Dziś tradycyjna Barbórka – Święto Górników – 
ludzi ciężkiej i niebezpiecznej, a zarazem bardzo 
potrzebnej pracy. Z tej uroczystej okazji składam 
w imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
całej Braci Górniczej najlepsze życzenia wszelkiej 
pomyślności. Szczęść Boże!  
Okolicznościowe uroczystości na Górnym 
Śląsku i w innych regionach kraju trwają już od 
pewnego czasu. Jednak ich kulminacja nastąpi 
niewątpliwie dziś. Natomiast za dwa dni w dniu 
6 grudnia 2012 r. w Sali Sejmu Śląskiego 
w Katowicach odbędzie się uroczyste spotkanie 
z okazji pięknego jubileuszu 120-lecia 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa.                                  Prezes SEP Jerzy Barglik 


