Zebranie plenarne Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej
SEP

W dniu 7 lutego 2019 roku w odbyło się Warszawie zebranie plenarne KAE SEP. Posiedzenie
odbyło się w sali im. Mieczysława Pożaryskiego w Gmachu NOT. Przybyłych członków Komitetu
oraz prezesa SEP dr. inż. Piotra Szymczaka powitał przewodniczący KAE SEP - prof. dr hab. inż.
Eugeniusz Rosołowski.
Prezes SEP Piotr Szymczak podziękował członkom Komitetu za aktywną pracę w
stowarzyszeniu, podkreślając znaczenie i wysoki poziom merytoryczny organizowanych
konferencji tematycznych. W wystąpieniu swoim przedstawił plan obchodów jubileuszu 100 –
lecia SEP w kraju i za granicą , zachęcając do aktywnego udziału w ich obchodach. Następnie
wręczył naszej koleżance Annie Selidze medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego za wkład
pracy przy organizacji konferencji Komitetu Automatyki.
Obrady prowadził profesor Bohdan Synal, który na wstępie przypomniał sylwetkę zawodową i
pracę społeczną kol. Antoniego Lisowskiego, zmarłego w 2018 roku. Uczestnicy minutą ciszy
uczcili jJego pamięć.
Głównym tematem zebrania było: przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu w roku 2018
oraz zatwierdzenie programów dwóch konferencji planowanych w 2019 roku.
Uczestnicy zebrania zaakceptowali programy następujących spotkań w 2019 roku:
- Seminarium „Automatyka elektroenergetyczna nowoczesnych rozdzielni wysokiego napięcia” w
dniach 29 – 31.05.2019 , Konstancin – Jeziorna - pod patronatem honorowym firmy PSE SA ;
- XXII Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce”,
która odbędzie się w dniach 16-18.10.2019 w Rawie Mazowieckiej. Patronat honorowy ma
sprawować firma Siemens.
Referat techniczny pt. „Nauczanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w układach
automatyki stacji elektroenergetycznych (na przykładzie przedmiotów prowadzonych przez IEN
PW)” przedstawił kol. Ryszard Kowalik. Komunikat techniczny „Aktualne zagadnienia dotyczące
prac Komitetu Studiów Automatyka i Zabezpieczenia B5 CIGRE” przedstawił kol. Marcin Lizer.
Podsumowania zebrania dokonał przewodniczący KAE SEP - prof. Eugeniusz Rosołowski, który
podziękował uczestnikom za aktywny udział w obradach oraz zachęcał do prezentacji osiągnięć
zawodowych podczas najbliższych naszych konferencji.
Uczestnicy zebrania otrzymali kalendarze z logo Komitetu, numer 12/2018 miesięcznika
Wiadomości Elektrotechniczne (z działem Automatyka Elektroenergetyczna).
W zebraniu uczestniczyło prawie 40 osób.
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Opracował: Krzysztof Woliński, KAE SEP

Koleżanka Anna Seliga wyróżniona medalem im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego w towarzystwie prof.
Eugeniusza Rosołowskiego (z lewej) i prezesa SEP Piotra Szymczaka (z prawej) - fot. Krzysztof Woliński
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