Nowi Członkowie Honorowi SEP – 07 czerwca 2019 r.

Andrzej
Boroń

Bogumił
Dudek

Andrzej
Marusak

Antoni
Maziarka

Henryk
Tymowski

Władysław
Waga

Jan
Graczyk

Józefa
Okładło

Andrzej
Wawrzyński

Andrzej
Gucwa

Aleksandra
Rakowska

Józef
Wereda

Aleksandra
Konklewska

Andrzej
Skorupski

Krzysztof
Woliński

1

1

Andrzej Boroń
• mgr inż. elektryk, ur. 3.01.1947 r.;
• wieloletni działacz SEP na terenie Łodzi i na szczeblu centralnym;
• budowniczy, organizator i racjonalizator modernizowanych działów
elektrowni łódzkich;
• organizator sympozjów i konferencji naukowo – technicznych;
• autor publikacji o tematyce ekonomicznej i przekształceń w polskiej
energetyce;
• były sekretarz generalny SEP, obecnie członek Centralnej Komisji
Finansów i Działalności Gospodarczej SEP.
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Bogumił Dudek
•

mgr inż. elektryk, ur. 21.07.1951 r.;

•

inicjator nowatorskich rozwiązań technicznych i ekonomicznych z zakresu
techniki prac pod napięciem;

•

ekspert PSE S.A., przewodniczący PKBwE od 2002 r. oraz KT nr 72 (ds.
elektroenergetycznych i prac pod napięciem) w PKN od 2012 r.;

•

członek SEP od 1971 r., członek GSK od 2014 r., członek Komisji Statutowej SEP
w 2016 r. (nowy Statut SEP – 2017 r.), z-ca red. naczelnej ENERGETYKI od 2018
r.;

•

współorganizator: ENERGO - RODEO, konferencji dot. PPN w latach 1988 - 2016
oraz europejskich konferencji ICOLIM w latach 1992 - 2017, jako jedyny Polak
wyróżniony przez Live Working Assiociation - Budapeszt 2014;

•

autor licznych podręczników i publikacji naukowych w renomowanych
czasopismach polskich i zagranicznych, promotor rozwoju normalizacji od 1977
r., tłumacz norm i podręczników związanych z techniką PPN;

•

juror ENERGETAB od 1994 r., certyfikowany wykładowca CIOP-PIB w zakresie
pól elektroenergetycznych.
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Jan Graczyk
• inżynier elektryk, ur. 03.04.1938 r.;
• emerytowany dyrektor Rejonu Telekomunikacji w Szczecinie;
• współautor ważnych dla jej rozwoju w woj. Zachodnio-Pomorskim;
• autor koncepcji automatyzacji ruchu telekomunikacyjnego na terenie
województwa Zachodnio-Pomorskiego;
• zasłużony działacz SEP na wielu obszarach społecznej aktywności w
sferze wspierania nowatorskich przedsięwzięć młodzieży szkół o profilu
elektrycznym,
główny
współorganizator
pierwszej
edycji
ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka;
• zasłużony działacz sekcji N/T „ Informatyka i Telekomunikacja”,
efektywny w prezentowaniu tej problematyki w podczas Dni Techniki
Pomorza Zachodniego.
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Andrzej Gucwa
•

inż. elektryk, nauczyciel nominowany, ur. 17.01.1942 r., emeryt;

•

specjalista z zakresu bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń
elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej, wykonał wiele opracowań z
tej tematyki;

•

w czasie 57 lat pracy zawodowej pełnił m.in. funkcje głównego energetyka, z-cy
dyrektora i dyrektora naczelnego w WZSR, dyrektora w Zespole Obsługi
Scentralizowanej Oświaty i Wychowania; nauczyciel przedmiotów zawodowych
w średnich szkołach technicznych i wykładowca w PWSZ w Chełmie, wykonał
m.in. projekty dwóch pracowni elektrycznych;

•

członek SEP od 1973 r. Zasłużony działacz Stowarzyszenia, od 1990 r. jako
prezes koła, a od 1994 r. do chwili obecnej jako V-ce Prezes lub Prezes Oddziału,
w kadencji 2014 - 18 członek Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych,
inicjator powołania kół młodzieżowych w trzech szkołach zawodowych oraz
koła studenckiego w PWSZ w Chełmie;

•

organizator konferencji naukowo-technicznych i szkoleń w celu podnoszenia
kwalifikacji rzemieślników i wykonawców robót elektrycznych.
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Aleksandra Konklewska
• specjalista ds. wynalazczości;
• członek w SEP od 1969 r., wieloletni prezes Oddziału Toruńskiego ( 2006-2014,
2018 - nadal), aktywizuje młode pokolenie do pracy stowarzyszeniowej;
• członek Zarządu Głównego od 2010 r., od 2014 r. członek Prezydium ZG sekretarz ZG;
• od 2015 r. Pełnomocnik Prezesa ds. ochrony znaków towarowych SEP, w pracach
na rzecz SEP dokonała zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP 18 znaków
towarowych, na które uzyskała ochronę;
• w latach 2010 - 2018 przewodnicząca CK Norm i Przepisów Elektrycznych, w
latach 2014 - 2018 przewodnicząca CK Organizacyjnej, od 2018 r.
przewodnicząca CK ds. monitorowania realizacji wniosków z WZD i ZG;
• od 2002 r. członek Zarządu FSNT NOT oraz Rady Toruńskiej NOT;
• uczestniczyła w opiniowaniu prac dyplomowych dla FSNT NOT na konkursy
młodzieżowe w ramach TMMT i inne, jest członkiem Komitetu Głównego
Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej EUROELKTRA.
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Andrzej Marusak
• dr inż. elektryk ur. 13.01.1039 r.;
• emerytowany st. wykładowca ISEP PW;
• autor nowatorskich rozwiązań technicznych, ekonomicznych i
organizacyjnych dających możliwość lepszego wykorzystania zjawisk
elektrycznych na podstawie badań symulacyjnych;
• laureat wielu nagród ministra i rektora P.W. oraz za udział w
konkursach naukowych (z publikacją ich wyników);
• zasłużony wieloletni działacz w PTETiS, pełniący w latach od 1976 do
2002 m.in. funkcję przewodniczącego zarządu O/Warszawskiego,
• współorganizator kilku konferencji „Metody Matematyczne w
Elektrotechnice”;
• członek Rady Programowej Słownika Biograficznego Techników
Polskich.
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Antoni Maziarka
•

inż. elektryk, ur. 12.06.1946 r., emeryt;

•

specjalista w dziedzinie ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej
transformatorów, sieci wysokiego napięcia i GPZ. Inicjator nowoczesnych
metod pomiarowych ochrony przeciwporażeniowej w sieciach wysokiego
napięcia i GPZ oraz badań ograniczników bardzo wysokich napięć;

•

w latach 1979 - 2011 pełnił funkcję kierownika wydziału w TAURON SA Oddział
Tarnów, a w latach 1995 - 2008 – przewodniczącego Rady Nadzorczej AUTOZET
Sp. z. o. o;

•

członek SEP od 1970 r., aktywny działacz SEP na szczeblu oddziałowym i
centralnym, od 1990r. i nadal jako Sekretarz, Prezes, V-ce Prezes Oddziału,
członek CKNiPE i CKUZiZI;

•

inicjator wydawania Biuletynu Informacyjnego Tarnowskiego Oddziału SEP
(wydawany nadal), który promuje nowości techniczne i Stowarzyszenie
Elektryków Polskich;

•

inicjator upamiętnienia osoby prof. Romana Dzieślewskiego i kol. Jana
Szczepanika.
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Józefa Okładło
• mgr inż. specjalności systemy i urządzenia energetyczne;
• członek SEP od 1981 roku, przez 4 kadencje prezes koła przy
Elektrowni w Połańcu, organizatorka konferencji pod
hasłem "Ekologia w energetyce", wieloletni prezes
Oddziału Tarnobrzeskiego 2002 - 2010 i od 2018 roku nadal;
• wykładowca przedmiotów zawodowych w Technikum
Energetycznym i opiekun praktyk studenckich w Elektrowni
Połaniec;
• członek Zarządu Głównego SEP od 2010 roku i obecnie,
przewodnicząca Komisji ds. Członków Zwyczajnych od 2014
roku, inicjatorka ufundowania na 100 - lecie SEP nowego
sztandaru.
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Aleksandra Rakowska
• prof. dr hab. inż. elektryk;
• wybitny specjalista w dziedzinie budowy kabli wysokiego napięcia;
• wieloletni nauczyciel akademicki. Całe życie naukowe i zawodowe
związała z Politechniką Poznańską, autor lub współautor ponad 250
publikacji. Czynnie działa na forum międzynarodowym (Komitet
Studiów CIGRE B1), członek komitetów naukowych konferencji
międzynarodowych. Promuje rozwój firm krajowych;
• członek SEP od 1974r., aktywnie działa w SEP od 1989 r. , sekretarz Koła
SEP przy Politechnice Poznańskiej, sekretarz Oddziału Poznańskiego
SEP, Przewodnicząca Sekcji Energetyki OP. Od 2018 r. – Prezes Oddziału;
• przewodnicząca lub członek Sądów Konkursowych corocznych targów
branżowych EXPOPOWER, GRENPOWER w Poznaniu, ENERGETAB w
Bielsko Białej, ENERGETICS w Lublinie.
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Andrzej Skorupski
• dr inż. ur.27.05.1940 r.
• specjalista w dziedzinie projektowania układów i urządzeń cyfrowych
• zasłużony nauczyciel akademicki, współtwórca programów nauczania
informatyki na Politechnice Warszawskiej i innych uczelniach
akademickich, autor i współautor wielu książek i artykułów naukowych
oraz patentów, kierownik Zakładu Doświadczalnego Budowy Maszyn
Matematycznych,
• członek SEP od 1960r., zasłużony działacz na szczeblu oddziałowym i
centralnym, wieloletni Sekretarz Centralnego Kolegium
Sekcji
Automatyki i Pomiarów oraz Centralnego Kolegium Sekcji Maszyn i
Systemów Cyfrowych,
• przewodniczący Rady Warszawskiego Ośrodka Rzeczoznawstwa,
wieloletni członek Rady IR SEP, od 2014 r. Przewodniczący Rady IR SEP i
członek Zarządu Oddziału OEIT, a od 2018 r. wiceprezes tego Oddziału,
• wyróżniony odznakami i medalami SEP i NOT.
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Henryk Tymowski
• mgr inż. Energetyk, ur. 04.11.1947 r.
• zasłużony konstruktor maszyn elektrycznych, emerytowany dyr. ds.
rozwoju w PKE S.A. doradca prezesa Energoprojekt-Katowice SA;
• współautor wielu zgłoszeń wynalazczych, wyróżnionych na Światowej
Wystawie Wynalazków w Brukseli dziesięcioma medalami (3 – zł;. 2 sr;
5 br);
• zasłużony działacz stowarzyszeniowy na
organizacyjnych SEP, aktualnie członek GKR;

wszystkich

szczeblach

• członek Komitetu Honorowego wszystkich 8 edycji Katowickich Dni
Elektryki;
• wielokadencyjny opiekun Koła z ramienia dyrekcji Elektrowni Łaziska
oraz efektywnie wdrażający innowacyjność produkcyjną i
organizacyjną.
12

12

Władysław Waga
• inżynier elektryk, ur. 28.04.1943 r.;
• emerytowany prezes ELTOR Kraków z którym związał swoją
aktywność zawodową przez ponad 40 lat pełniąc różne
funkcje kierownicze. Wniósł znaczący wkład w rozbudowę i
w modernizację sieci elektroenergetycznych dla potrzeb
Rolnictwa w Małopolsce, na Podbeskidziu na Śląsku i
Zagłębiu;
• Wieloletni zasłużony działacz społeczny SEP na szczeblu:
Koła (w tym przez trzy kadencje jako prezes), w zarządzie
Oddziału Kraków - członkostwo przez cztery kadencje (w
tym przez jedną kadencje jako prezes), członek Komisji
Wyborczej SEP.
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Andrzej Wawrzyński
• energetyk, ur. 23.04.1937 r.;
• emerytowany dyrektor ds. utrzymania ruchu i inwestycji w
„Unimor” Gdańsk;
• wieloletni kierownik zespołu d/s nowych uruchomień z
zakresu zasilania taśm produkcyjnych i stanowisk
montażowych;
• współzałożyciel Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i jej wieloletni wiceprzewodniczący,
wielokrotny delegat na Zjazdy Krajowe Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa;
• zasłużony działacz na różnych szczeblach organizacyjnych
SEP w tym prezes O/Gdańsk przez dwie kadencje i
kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa w Oddziale.
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Józef Wereda
• mgr inż. elektryk, ur. 15.03.1931 r.;
• aktywny propagator energooszczędnego wykorzystywania energii
elektrycznej oraz wychowawca licznych pokoleń elektryków;
• emerytowany pracownik ZE Płock (1970), nauczyciel ZSZ i TE w Płocku,
projektant i racjonalizator z zakresu elektryki;
• członek SEP od 1971 r., wielokadencyjny prezes (Honorowy - 2014) O/
Płockiego, inicjator wielu kół SEP w zakładach pracy Płocka i jego
okolicach, przewodniczący OSK od 2006 do chwili obecnej, Zasłużony
Senior SEP (2009), SzOH (2016), członek FSN-T NOT;
• wykładowca i prelegent szkoleń, odczytów i seminariów z zakresu
elektroenergetyki;
• współautor monografii historycznych O/ Płockiego oraz biografii i
wspomnień o jego byłych, aktywnych członkach, animator tradycji
stowarzyszenia.
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Krzysztof Waldemar Woliński
•

dr inż. elektryk, ur. 6.12.1949 r.;

•

specjalista w zakresie automatyki zabezpieczeniowej oraz OŹE;

•

pracownik PGE Dystrybucja S.A. O/ Białystok;

•

członek SEP od 1974 r., prezes Koła przy PGE Dystrybucja (1984-2002 i 20112014), sekretarz Oddziału (1990-1994), członek Zarządu Oddziału (2014 i
obecnie), członek GKR SEP (2002-2006), członek ZG SEP (2006 i obecnie),
wiceprezes ZG i rzecznik prasowy SEP (2014 i obecnie), SzOH (2015), członek
prezydium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP (1997 i obecnie);

•

redaktor naczelny miesięcznika „Wiadomości Elektrotechniczne” (2004 i
obecnie), członek RR kwartalnika „Automatyka Elektroenergetyczna” (19972011), członek RR Biuletynu POIIB (2014 i obecnie), członek KT-70 PKN (2012 i
obecnie), członek PKWSE CIGRE (2011-12), członek KT-3 IE ZAZ (2004-2015);

•

autor i współautor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu
automatyki zabezpieczeniowej, promotor kadry naukowo-technicznej na
białostockich uczelniach wyższych.
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