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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Jubileusz Czesława Piechnata  
Wczoraj 80 lat ukończył Kol. Czesław Piechnat 
członek honorowy SEP z Oddziału Warszawskiego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Kol. Czesław 
Piechnat urodził się 14 czerwca 1931 r. w Warsza-
wie. Pracę w zawodzie elektryka podjął w 1951 r. 
początkowo w Biurze Elektryfikacji Kolei jako in-
spektor nadzoru, a następnie w Biurze Projektów 
„Kolprojekt”. Studiował na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej uzyskując stopień magi-
stra, następnie ukończył Studium Podyplomowe na 
Wydziale Elektroniki tej uczelni, ponadto uzyskał 
specjalizację zawodową oraz uprawnienia budowla-
ne. Do SEP wstąpił w 1948 r., jako uczeń Wydziału 
Elektrycznego Państwowego Liceum Komunikacyj-
nego. W latach 1950-1951 został przewodniczącym 
koła, a następnie działał jako wiceprezes Koła Spe-
cjalistycznego przy OW SEP. W Oddziale War-
szawskim SEP przez wiele kadencji był członkiem 
oraz przewodniczył wielu komisjom oddziałowym, 
jak np. Komisji Organizacyjnej, Komisji Kwalifika-
cyjnej, Komisji ds. Informacji, Komisji Odznaczeń 
i wielu innych. Przez przeszło 20 lat był członkiem 
zarządu OW SEP i jego Prezydium, pełniąc w latach 
1978-1984 funkcję zastępcy Sekretarza OW, a w la-
tach 1984-1990 wiceprezesa Oddziału. Kol. Czesław 
Piechnat uzyskał godność członka honorowego SEP 
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delega-
tów Stowarzyszenia przed dwunasty laty, w 1999 r. 
w Warszawie.  
W rozmowie telefonicznej prezes SEP Kol. Jerzy 
Barglik złoŜył Jubilatowi najlepsze Ŝyczenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. Prezes SEP przygotował 
takŜe stosowny adres gratulacyjny, którego oficjalne 
wręczenie nastąpi w dniu 28 czerwca br. podczas 
zebrania Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP. 
Wydawnictwo historyczne Politechniki  
Warszawskiej  
Z okazji 90-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Warszawskiej wydano ciekawą monografię poświęco-
ną nie tylko historii, ale takŜe współczesności Wydzia-
łu. O takim charakterze wydawnictwa świadczy dobit-
nie jego tytuł „Historia zakładów oraz współczesna fo-
tografia Wydziału Elektrycznego Politechniki War-
szawskiej w roku Jubileuszu 90-lecia (1921 – 2011). 
KsiąŜka liczy 344 strony tekstu. Lista autorów jest ob-
szerna i zawiera aŜ 21 nazwisk. Opracowania redak-
cyjnego monografii dokonał trzyosobowy zespół pod 
kierownictwem Prodziekana ds. Nauki prof. Wojcie-
cha śagana. W gronie konsultantów wymienieni są 
obecny dziekan Wydziału prof. Stanisław Wincenciak 

oraz dziekan Wydziału z lat 1981-1987 prof. Mieczy-
sław Hering. Ostatnie 16 stron tekstu to pełny skoro-
widz nazwisk. Zapraszamy i zachęcamy do lektury te-
go cennego wydawnictwa. 

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny 
Jak juŜ informowaliśmy w poprzednich wyda-
niach Infosepika poczynając od kwietnia br. sta-
raniem Stowarzyszenia Ekologów na rzecz 
Energetyki Nuklearnej SEREN oraz Centralne-
go Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP wy-
dawany jest kwartalnik popularno-naukowy 
Ekoatom. BliŜsze informacje o tym wartościo-
wym wydawnictwie moŜna znaleźć na stronie 
internetowej czasopisma pod adresem Elektro-
nicznym: http://joomla.ekoatom.com.pl/. Wy-
dawca kwartalnika: Centralny Ośrodek Szkole-
nia i Wydawnictw SEP przy współpracy mery-
torycznej redakcji postanowili ogłosić Wakacyj-
ny Konkurs Fotograficzny „Energetyka w środowi-
sku naturalnym”. Przedmiotem fotografii powin-
ny być obrazy przemysłowej infrastruktury 
energetycznej z naciskiem na energetykę jądro-
wą i jej umiejscowienie w środowisku natural-
nym w Polsce i na świecie.  
Uwaga: przewidziano cenne nagrody - I nagro-
da główna - 4/7 dniowa wycieczka do Elek-
trowni Jądrowej Czarnobyl, II nagroda - kom-
paktowy aparat fotograficzny Fuji Finepix 
S1700, III nagroda - wycieczka do ośrodka ba-
dań jądrowych w Świerku pod Warszawą ze 
zwiedzaniem reaktora Maria. Przewidziano tak-
Ŝe nagrody dodatkowe. Zdjęcia naleŜy nadsyłać 
do dnia 31 października br. włącznie. Rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 listopada br. 
Wysłanie zdjęć wymaga zarejestrowania się pod 
adresem: www.joomla.ekoatom.com.pl. Zachęcamy 
do udziału w konkursie. 

Krótko 
• W dniu 9 czerwca br. w Biurze SEP Prezes SEP 

Kol. Jerzy Barglik spotkał się z przewodniczą-
cym Komisji Wyborczej WZD Kol. Lechem 
BoŜentowiczem. 

• W poniedziałek 13 czerwca br. podczas wie-
czornego spotkania w Zamku Królewskim od-
była się uroczysta inauguracja marki T-Mobile - 
sieci telefonów komórkowych, która zastępuje 
funkcjonującą od lat Erę. 


