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Spotkanie prezesa SEP z członkami honorowymi, przewodniczącymi Sekcji i Komitetów,
redaktorami czasopism, dyrektorami agend
W czwartek 1 lutego o godz. 1030 w Sali Kinowej Muzeum Techniki w Warszawie odbyło
się spotkanie Prezesa SEP z członkami honorowymi, przewodniczącymi Sekcji i Komitetów,
redaktorami czasopism, dyrektorami agend. W
spotkaniu uczestniczyły 44 osoby. Na wstępie
chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego przed
kilku dniami członka Centralnego Kolegium
Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego kol. Sławomira Makowskiego. Prezes SEP w towarzystwie Przewodniczącego Komitetu ds. Jakości
Energii prof. Zbigniewa Hanzelki wręczył certyfikaty absolwentom studiów podyplomowych
z zakresu jakości energii (lista absolwentów została zamieszczona w poprzednim Infosepiku).
Następnie glos zabrał Jerzy Jasiuk, dyrektor
Muzeum Techniki obiektu będącego własnością
FSNT NOT. Omawiając ciekawsze eksponaty
znajdujące się w posiadaniu Muzeum nie zapomniał wspomnieć o egzemplarzu Enigmy –
słynnej polskiej maszyny szyfrującej. Prezes
SEP w obszernym, 30 minutowym wystąpieniu
ilustrowanym prezentacją komputerową przedstawił ramowy program działalności Stowarzyszenia w kadencji 2006-2010. Program ten dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na
stronie internetowej SEP. Pozostała część spotkania poświęcona była dyskusji nad programem, w której wzięło udział kilkanaście osób.
Jakie pierwszy głos członek honorowy SEP Tadeusz Lipiński. Kolejnymi mówcami byli między innymi: Jacek Szpotański, Zdzisław Celiński, Jolanta Arendarska, Wiesław Woliński,
Andrzej Wilk, Jerzy Słowikowski, Ryszard
Chojak, Tadeusz Malinowski Członek honorowy SEP Jacek Szpotański mówił o planach budowy elektrowni atomowej w Polsce. Prof.
Wiesław Woliński zaapelował o czynne włączenie się do realizacji programu nakreślonego
przez Prezesa. Ze swej strony zadeklarował gotowość podjęcia takiej współpracy zwłaszcza w
obszarze jego zainteresowań zawodowych jako
przewodniczącego Polskiego Komitetu Opto-

elektroniki. Pełne podsumowanie dyskusji programowej zostanie zamieszczone w protokole z
zebrania rozesłanym do wszystkich uczestników
spotkania. Posłuży także do wprowadzenia
zmian i korekt w ramowym programie SEP na
kadencję
Zebranie ZG SEP
Bezpośrednio po spotkaniu Prezesa SEP z
członkami honorowymi, przewodniczącymi
Sekcji, Komisji i Komitetów, redaktorami czasopism, dyrektorami agend w Sali Kinowej Muzeum Techniki w Warszawie odbyło się 10. zebranie ZG SEP. Zebraniu przewodniczył prezes
SEP. Obecni byli: wiceprezesi SEP Janusz Jasiona, Janusz Kłodos i Zenon Stodolski, członkowie: Jerzy Bielawski, Andrzej Ciepły, Marek
Grzywacz, Zbigniew Lange, Zbigniew Lubczyński, Jan Musiał, Lech Nowosad, Piotr
Szymczak i Krzysztof Woliński oraz zaproszeni
goście: Tomasz Kołakowski przewodniczący
GKR, Jerzy Szastałło– dziekan Rady Prezesów,
Jolanta Arendarska – Sekretarz Generalna SEP.
Przyjęto bez uwag protokół z poprzedniego zebrania. ZG SEP wysłuchał informacji Prezesa
SEP oraz Sekretarz Generalnej. Powołał Prezydium ZG SEP w składzie: Jerzy Barglik prezes,
Andrzej Boroń, Janusz Jasiona, Janusz Kłodos,
Zenon Stodolski (wiceprezesi), Jerzy Bielawski
– sekretarz ZG SEP. Wysłuchał i przyjął do
wiadomości informację o aktualnej sytuacji finansowej SEP oraz o harmonogramie pracy
Komisji Statutowej. Przyjął uchwałę o kontynuowaniu rozmów z Oddziałem Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP celem uregulowania wszelkich spraw spornych oraz udzieleniu pełnomocnictw do zwykłego zarządu dla
Oddziału w związku z przeprowadzonymi tam
wyborami prezesa. ZG SEP przedyskutował
kwestie działalności działu obsługi prawnej
oraz polityki personalnej SEP. Zapoznał się z
przygotowaniami do Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Wysłuchał informacji o działalności Centralnej Komisji Informatyzacji, Funduszu Stypendialnego oraz Zespołu
ds. Projektów Unijnych. W sprawach różnych
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-2ZG dokonał na wniosek przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Euroelektra, zmian
w regulaminie imprezy, nadał odznaczenia stowarzyszeniowe, powołał Komisję Konkursową
Targów Energetycznych ENEX oraz wysłuchał
wystąpienia prezesa Oddziału Częstochowskiego SEP Zenona Panicza w związku z listem
skierowanym do ZG SEP przez członka honorowego SEP Bronisława Durlika. Kolejne zebranie ZG SEP odbędzie się w dniu 1 marca
2007 roku. Dokładny termin i miejsce spotkania
podane zostaną w zaproszeniach. W dniu 16 lutego (piątek) o godz. 1300 w Biurze SEP odbędzie się pierwsze w kadencji zebranie Prezydium ZG SEP. .
Medal Prezesa SEP za syntezator mowy
W dniu 2 lutego prezes SEP Jerzy Barglik
przebywał w Trójmieście na zaproszenie prezesa Oddziału Gdańskiego SEP Macieja Dąbrowskiego. Pierwszym punktem programu wizyty
było spotkanie w firmie Ivo software sp.zoo.
Prezes SEP wręczył prezesowi firmy Łukaszowi
Osowskiemu medal prezesa SEP za syntezator
mowy IVONA - wyrób nagrodzony na targach
w Gdańsku w październiku ub. roku. W uroczystości uczestniczył też wiceprezes Michał Kaszczuk. Obaj panowie prezesi to młodzi absolwenci Wydziału Elektrycznego Politechniki
Gdańskiej. Firma działa od 2001 roku i jest
ulokowana w Gdyni w pomieszczeniach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jest
największym w Polsce producentem syntezatorów mowy o jakości głosu porównywalnej z
mową ludzką. Produkt jest wykorzystywany
między innymi w rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących, znajduje zastosowanie
w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych, jak również domowym sprzęcie komputerowym i audio/video. Przed medalem prezesa SEP firma była wyróżniona między innymi: medalem „Gdynia Bez Barier 2004” oraz
tytułami „Mikroprzedsiębiorca Roku 2005”,
“Przedsiębiorca
Roku
Nowy
Biznes
Ernst&Young 2006”. Jury prestiżowego konkursu Blizzard Challenge (135 ekspertów z całego świata) organizowanego przez Carnegie
Mellon University w Pittsburgu uznało IVONĘ
za najlepszy na świecie syntezator mowy w języku angielskim, przy czym konkurencję do tej
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nagrody stanowili tacy światowi potentaci jak
Microsoft czy IBM. Kolejnym punktem programu była wizyta w Biurze Oddziału Gdańskiego SEP. Biuro mieści się na III piętrze Domu Technika w samym centrum Gdańska, kilka
minut od dworca PKP. Już na pierwszy rzut oka
widać, że Biuro Oddziału Gdańskiego jest bardzo dobrze zorganizowane i wyposażone. Prezes SEP zapoznał się z programem komputerowym stosowanym do drukowania zaświadczeń
kwalifikacyjnych i obsługi komisji kwalifikacyjnych oraz miał okazję do rozmów z prezesem Oddziału i działaczami z tego środowiska.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia br Oddział
Gdański SEP jako jeden z sześciu oddziałów
posiada osobowość prawną.
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego
Trwają przygotowania do tegorocznych imprez Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego”. Głównym organizatorem ŚDSI jest
podobnie jak w latach poprzednich Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Hasło tegorocznych obchodów ŚDSI brzmi: Łączenie Młodych
Perspektywą Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych”. Do współpracy zaproszono kilkadziesiąt osób reprezentujących kluczowe instytucje branży elektronicznej, telekomunikacyjnej
i informatycznej. Obchody zostały tradycyjnie
objęte honorowym patronatem Ministra Transportu, Jerzego Polaczka, który poinformował o
tym fakcie prezesa SEP pismem z dnia 12
stycznia 2007 roku. O programie imprez centralnych ŚDSI 2007 pisałem obszernie w poprzednim Infosepiku. Uroczystości ŚDSI odbędą się także na terenie całego kraju. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ŚDSI’2007
Jolanta Arendarska zwróci się do prezesów Oddziałów o podanie do dnia 31 marca 2007 planu
imprez organizowanych w poszczególnych środowiskach. Program Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego nabierze ostatecznego
kształtu po spotkaniu Komitetu Honorowego w
dniu 22 lutego w Ministerstwie Transportu. Do
Biura SEP napływają potwierdzenia udziału w
spotkaniu przez poszczególnych członków Komitetu Honorowego. Podczas spotkania nastąpi:
ukonstytuowanie się Komitetu Honorowego,
omówienie programu obchodów ŚDSI 2007, w
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-3tym seminariów, konferencji i spotkań oraz preliminarza SDSI 2007, dyskusja i przyjęcie programu obchodów DSI 2007.
Numer 1-2/2007 miesięcznika Spektrum w
ostatniej fazie druku
Dobiegają końca przygotowania do druku nr
1-2/2007 miesięcznika Spektrum. W numerze
między innymi: informacje z prac ZG SEP i
Rady Prezesów, relacje: z zebrań świątecznych
w Warszawie i Łodzi, imprez jubileuszowych
Oddziału Lubelskiego SEP oraz uroczystego
zebrania koła seniorów w Gorzowie, informacja
o konferencjach i seminariach w Warszawie,
Krakowie, Poznaniu i Nałęczowie oraz komunikat prasowy na temat targów Enex w Kielcach.
Bogumił Dudek przewodniczący Polskiego
Komitetu Prac pod Napięciem pisze o historii
europejskich konferencji na temat prac pod napięciem w kontekście tego, że organizację kolejnej konferencji z tego cyklu powierzono Polsce (ICOLIM, Toruń, 2008 rok). Ponad trzydzieści stron tekstu zajmują referaty konferencji
„Renesans energetyki jądrowej” REJ 2007.
Konferencja odbędzie się w dniu 12 lutego w
Kielcach w pierwszym dniu trwania Targów
Enex. Autorami referatów są: Mirosław Duda
(Agencja Rynku Energii), Tadeusz Wójcik
(SEP), Roman Trechciński (SEP), Stefan
Chwaszczewski (Instytut Energii Atomowej).
Ludwik Pieńkowski (Uniwersytet Warszawski)
i Krzysztof Musiał (Energoprojekt Katowice
SA). W podwójnym numerze Spektrum można
tez znaleźć wspomnienie o śp. Władysławie Pełczewski – członku honorowym SEP, doktorze
honoris causa Politechniki Łódzkiej. W dziale
„Z kart historii’ Danuta Merska pisze o początkach elektrotechniki w Polsce. Numer uzupełniają stale działy: SEP w mediach oraz konferencje SEP. Spektrum ukaże się w poniedziałek
12 lutego. Zachęcamy do prenumeraty czasopisma i do jego lektury. Przypominam także o
apelu przewodniczącego Centralnej Komisji
Kół i Współpracy z Oddziałami Zbigniewa
Lubczyńskiego o jak najliczniejsze przesyłanie
informacji o działalności kół, oddziałów, sekcji
i komitetów. Artykuły i komunikaty można
przesyłać pocztą elektroniczną bądź listownie
na adres redakcji w COSiWie bądź wprost do
redaktor naczelnej Iwony Gajdowej.
Działalność charytatywna
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Przed kilkoma dniami minęła I rocznica
strasznej tragedii budowlanej – zawalenia się
hali targowej w Katowicach. Piszę o tym, gdyż
pragnę przypomnieć o wzruszającej postawie
prezesów Oddziałów, którzy na mój apel odpowiedzieli wówczas wspaniałym gestem chojnie
wspomagając ofiary tego wypadku. Później
podczas zebrania Rady Prezesów w Katowicach
dziękował im za to osobiście prezydent Katowic
mgr inż. elektryk Piotr Uszok. Tradycja wspomagania osób potrzebujących jest stale obecna
w naszym Stowarzyszeniu. I tak powinno pozostać. Przypominając ten fakt sprzed roku pragnę
gorąco zachęcić członków SEP do udziału w
Balu Charytatywnym na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii założonej przez prof. Zbigniewa Religę. Bal odbywa się już po raz piąty,
a jego organizatorem jest Naczelna Organizacja
Techniczna. FSNT NOT zaprasza w najbliższą
sobotę 10 lutego w godz. 2100 – 300 do zabytkowych sal Warszawskiego Domu Technika.
Podczas balu zostaną wręczone tradycyjne nagrody Dźwignia dla małych i średnich firm tworzących nowe technologie i miejsca pracy, a
także dla wyróżniającego się polityka. działacza
samorządowego lub gospodarczego. Dochód z
balu przeznaczony jest na prace związane z
konstrukcją polskiego sztucznego serca. Koszt
zaproszenia wynosi 250 zł od osoby, a bliższe
informacje można uzyskać w Warszawskim
Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5
pok. 4 na parterze tel. 022 336 12 23 e-mail:
m.lechowska@wdtnot.pl
Zebrania i spotkania
Zapowiadana w poprzednim Infosepiku szersza informacja na temat posiedzenia Centralnej
Komisji Informatyzacji zostanie opisana w kolejnym Infosepiku po przekazaniu materiałów
przez przewodniczącego Komisji.. W dniu 1 lutego w Biurze SEP odbyło się pierwsze w kadencji zebranie Funduszu Stypendialnego Zarząd Funduszu powołano na posiedzeniu Zarządu Głównego SEP, w dniu 02.01.2007. Program
spotkania obejmował: przejęcie obowiązków
przez przewodniczącego Funduszu Piotra
Szymczaka od swego poprzednika Tadeusza
Karwata, omówienie projektu regulaminu Funduszu i planu pracy na rok 2007. Tego samego
dnia o godz. 13, równolegle z zebraniem ZG
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-4SEP, odbyło się zebranie Komitetu ds. Jakości
Energii W dniu 2 lutego w restauracji Finezja w
Skierniewicach odbyło się zebranie noworoczne
Oddziału Skierniewickiego SEP. ZG SEP reprezentował na tym spotkaniu wiceprezes Janusz
Jasiona. W dniu 8 lutego 2007 roku w Sali im.
Mieczysława Pożarskiego na V piętrze Domu
Technika w Warszawie odbędzie się zebranie
plenarne Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP. W programie spotkania między innymi: komunikat na temat awarii w sieci warszawskiej 110 kV, która wydarzyła się w listopadzie 2006 roku, informacje o pracach Komitetu Studiów B5 CIGRE oraz omówienie aktualnych spraw dotyczących kwartalnika Automatyka Elektroenergetyczna. W zebraniu zapowiedział udział prezes SEP. W dniu 9 lutego odbędzie się spotkanie noworoczne Oddziału Elbląskiego SEP. W zebraniu uczestniczyć będzie
członek ZG SEP Zbigniew Lange. W ostatnią
sobotę karnawału w dniu 17 lutego w Restauracji Sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Zamościu odbędzie się III Bal Elektryka. Organizatorem tej imprezy karnawałowej jest Oddział Zamojski SEP.
X Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX
i konferencja „Renesans Energetyki Jądrowej
W dniu 31 stycznia o godz. 1100 w pałacu Lubomirskich w Warszawie przy Pl. Żelaznej
Bramy odbyła się konferencja na temat imprez
wystawienniczych organizowanych przez Targi
Kielce – wicelidera polskiego rynku targowego
(15 % udziału). W konferencji uczestniczyli
prezes SEP Jerzy Barglik i sekretarz Generalna
Jolanta Arendarska. Informacji o planach wystawienniczych udzielali: prezes Targów Andrzej Mochoń oraz prezydent Kielc Wojciech
Lubawski. Targi Kielce organizują rocznie 30
branżowych imprez targowych o łącznej powierzchni wystawienniczej ponad 100 000 m2 z
udziałem 3500 wystawców. Już tylko sześć pozostało do dnia otwarcia pierwszej tegorocznej
imprezy wystawienniczej: X Międzynarodowych Targów Energetyki ENEX, którym towarzyszą V Targi Odnawialnych Źródeł Energii
ENEX – Nowa Energia. Targi objęte są patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Otwarcie targów nastąpi w dniu 12 lutego o
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godz. 10 w pawilonie wystawienniczym A Targów Kielce. Prezesa SEP na tej uroczystości
będzie reprezentował wiceprezes Zenon Stodolski i Sekretarz Generalna Jolanta Arendarska. W
pierwszym dniu targów odbędzie się konferencja „Renesans Energetyki Jądrowej”, której
współorganizatorem SEP. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki. Teksty
referatów zostaną wydrukowane w numerze 12/2007 miesięcznika Spektrum. Podczas targów
czynne będzie stoisko Stowarzyszenia. Przedstawiciele SEP uczestniczyć będą w pracach
Rady Programowej targów oraz Komisji Konkursowej. Skład komisji Konkursowej został zatwierdzony na zebraniu ZG SEP w dniu 1 lutego
2007 roku.
Informacje w skrócie
• W dniu 31 stycznia w Klubie Pracowniczym
Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się
spotkanie noworoczne Oddziału GliwickoOpolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
• W dniu 2 lutego w Biurze SEP w Warszawie
odbyło się zebranie Głównego Sądu Koleżeńskiego
• W dniu 7 lutego w Elektrowni Łaziska odbędzie
się zebranie Zarządu OZW SEP
• Prezes SEP przesłał na adres dziekana Wydziału
Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Lesława Topór-Kamińskiego list do uczestników
X edycji konkursu dla młodzieży szkół średnich
„Z Elektryką przez Świat” organizowanego
przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP
wspólnie z Oddziałem Gliwickim i Politechniką
Śląską.
• Przypominamy, że w dniu 15 marca 2007 roku
w Domu Technika w Warszawie odbędzie się
kolejne seminarium dla członków komisji kwalifikacyjnych organizowane przez Centralną
Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Bliższe
informacje wkrótce.
• Jeszcze tylko do końca tego tygodnia czekamy
na Wasze propozycje na nazwę tygodnika internetowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Mam nadzieję, że Infosepik to tylko nazwa
tymczasowa i pojawi się lepsza propozycja.
Niebawem nastąpi rozstrzygnięcie
minikonkursu i nagroda-niespodzianka dla laureata.
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