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Wiele dzieje się w Oddziałach SEP. Dostajemy dużo materiałów – za 

które bardzo dziękujemy! Staramy się zamieszczać je wszystkie, co 

czasami jest dość trudne – stąd możliwe lekkie opóźnienia lub prze-

sunięcie informacji do następnych  numerów, za co przepraszamy … 

i czekamy na kolejne wiadomości.  

Redakcja 

Zebranie Zarządu Głównego SEP 

dniu 29 października 2014 roku odbyło  się 7.  posiedze-

nie Nadzwyczajne  Zarządu Głównego SEP. Wiodącym te-

matem była problematyka  związana z II Kongresem Elektryki Pol-

skiej.  Zatwierdzono ramowy program Kongresu wraz z planem  sesji 

plenarnych. Zapoznano się z  aktualną sytuacja finansową  oraz listą 

uczestników zgłoszonych przez Oddziały SEP. Zapoznano się z zało-

żeniami programowo-organizacyjnymi  ŚDTiSI w roku 2015.  Zatwier-

dzono skład Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjaliza-

cji Zawodowej Inżynierów SEP oraz skład Rady IRSEP. Przyjęto rozli-

czenie finansowe  kosztów obchodu Roku  Kazimierza Szpotańskie-

go. Zatwierdzono listę przyznanych odznaczeń i wyróżnień  na wnio-

sek CKOiW SEP. 

Krzysztof Woliński, rzecznik prasowy SEP 

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 

2015, 

ozpoczęły się prace przygotowawcze do obcho-

dów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społe-

czeństwa Informacyjnego 2015, które od 

 kilku lat organizowane są wspólnie z Polskim Towarzy-

stwem Informatycznym. W dniu 28 października w sie-

dzibie PTI w Warszawie Prezesi SEP i PTI podpisali wspólne wystą-

pienie do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o objęcie Pa-

tronatem Honorowym przyszłorocznych obchodów. Spotkanie prze-

biegło w koleżeńskiej atmosferze a obie strony zadeklarowały chęć 

wzmocnienia współpracy oraz otwarcie nowych projektów.  

Małgorzata Gregorczyk, Dział Organizacyjny Biura SEP 

fot. Jarosław Cyrynger  

Robocze spotkanie z prof. Krzysztofem Żmijewskim  

 siedzibie  firmy  Procesy Inwestycyjne odbyło się spotkanie 

Prezesa SEP z  prof. Krzysztofem Żmijewskim, Sekretarzem 

Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, oraz  

Przewodniczącym Rady Programowej Procesów Inwestycyjnych. 

Prof. Żmijewski na zaproszenie prezesa SEP P. Szymczaka  zadeklaro-

wał uczestnictwo w IV sesji plenarnej II Kongresu Elektryki Polskiej z 

prezentacją o tematyce „Energetyka prosumencka”. Omówiono tak-

że kierunki współpracy pomiędzy organizacjami. Uczestnicy spotka-

nia podkreślili konieczność zaangażowania w rozwój niskoemisyjnej 

gospodarki i udział w tym procesie młodych pracowników nauki sku-

pionych w strukturach SEP 

inf. i fot. Jarosław Cyrynger SEP COSiW 

Posiedzenie Centralnej Komisji Finansów  

i Działalności Gospodarczej SEP 

W dniu 29 października 2014 r. odbyło się pierwsze w tej kadencji 

posiedzenie Centralnej Komisji Finansów i  Działalności Gospodarczej 

SEP, której przewodniczącym jest kol. Jacek Zawadzki. Na funkcję wi-

ceprzewodniczącej wybrano kol. Aleksandrę Kopycińską, a sekreta-

rzem została kol. Aleksandra Krzemińska. Zebrani zapoznali się z pro-

jektem planu działalności Komisji na lata 2014-2018 i Regulaminem 

jej działania. Ustalono, że dokumenty te zostaną szczegółowo przea-

nalizowane i zatwierdzone na kolejnym posiedzeniu. 

Aleksandra Kopycińska, CKFiDG SEP 

Fot. 2-  Prof. Krzysztof Żmijewski, Prezes SEP Piotr Szymczak 

Fot. 1 - Piotr Szymczak, Marian Noga  
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piosenki żydowskie”. Dla uczczenia jubileuszu 95-lecia zostało wyda-

ne okolicznościowe opracowanie opisujące działalność Oddziału na 

przestrzeni minionych pięciu lat, będące kontynuacją monografii „85 

lat Oddziału Łódzkiego SEP 1919 – 2004” oraz  suplementu opisują-

cego lata 2004 – 2008. Upominek ten wraz z Biuletynem Techniczno 

– Informacyjnym Oddziału Łódzkiego SEP otrzymał każdy uczestnik 

spotkania. Uroczystość zakończono lampką wina we foyer teatru. 

Były wspomnienia, toasty i wzruszenia. Uroczystość na pewno za-

padnie w pamięci uczestników spotkania. 

Anna Grabiszewska, Oddział Łódzki SEP, fot. Martyna Barcicka  

 

60 lat Oddziału Nowohuckiego SEP 

dniu 17 października 2014 r. odbyło się 

w Oddziale Nowohuckim Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich uroczyste spotkanie jubileuszo-

we z okazji 60-lecia Oddziału. W spotkaniu wśród 

licznie zgromadzonych gości wzięła udział przedsta-

wicielka  ZG SEP kol. Józefa Okładło, która we wła-

snym imieniu, a przede wszystkim w imieniu Prezesa SEP Piotra 

Szymczaka przekazała najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak za-

cnego jubileuszu. Obecny był wiceprzewodniczący Małopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i równocześnie prezes Od-

działu Krakowskiego SEP kol. Jan Strzałka oraz przedstawiciele za-

przyjaźnionych oddziałów SEP: prezes Oddziału Tarnowskiego kol. 

Antoni Maziarka oraz kol. Jacek Borkiewicz z Zarządu Oddziału Za-

głębia Węglowego. Obecni byli przedstawiciele firm będących człon-

kami wspierającymi oraz przedstawiciele firm i stowarzyszeń będą-

cych partnerami Oddziału. Wśród zaproszonych gości byli przedsta-

wiciele rodziny Stanisława Szeligi,  wieloletniego prezesa Oddziału, 

którego imię nosi Oddział Nowohucki. Liczny udział w spotkaniu 

wzięli prezesi i członkowie kół SEP Oddziału. Uroczystość rozpoczęła 

się mszą św. w kościele M.B.C. na os. Szklane Domy. Jubileuszowe 

spotkanie odbyło się w sali Nowohuckiego Centrum Kultury. W refe-

racie okolicznościowym  prezes Oddziału Bogdan Niżnik przedstawił 

genezę powstania Oddziału na tle sytuacji społeczno – gospodarczej, 

jaka występowała w okresie powojennym na terenie obecnej Nowej 

Huty, jego rozwój i  działalność. Bardziej wnikliwie omówione zosta-

ły osiągnięcia Oddziału w ostatniej kadencji. Szczegółowe dane za-

warte zostały w wydanym z tej okazji okolicznościowym biuletynie 

obejmujących lata 2010-2014. Spotkanie jubileuszowe było okazją 

do wyróżnienia najaktywniejszych członków Kół i Zarządu Oddziału. 

Wręczono złote i srebrne Odznaki Honorowe SEP. Sześciu kolegów 

uhonorowano medalami im. Kazimierza Szpotańskiego. W części ar-

Fot. 5 - odznaczeni medalem im. K. Szpotańskiego 

2. W Oddziałach SEP 

95 lat minęło, czyli jubileusz 95-lecia Oddziału Łódz-

kiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

dniu 17 października 2014 r. w Teatrze im. 

Stefana Jaracza w Łodzi odbyła się uroczy-

stość jubileuszowa obchodów 95-lecia Oddziału Łódz-

kiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jednego z oddziałów - za-

łożycieli Stowarzyszenia.  W imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP 

przybyłych gości i  członków SEP przywitali dwaj jego byli prezesi: 

Franciszek Mosiński – prezes Oddziału Łódzkiego SEP w latach 2006 

– 2014 i Andrzej Boroń – prezes Oddziału Łódzkiego SEP w latach 

1998 - 2006. Po powitaniach nadszedł czas na wystąpienie prezesa 

Oddziału  Władysława Szymczyka, który zaprezentował 95 – letnią 

historię i aktualną działalność Oddziału. Po wysłuchaniu referatu 

okolicznościowego wręczono medale i  odznaczenia zasłużonym 

członkom i sympatykom Stowarzyszenia. Jako pierwszy został wrę-

czony medal im. Michała Doliwo – Dobrowolskiego przyznany Od-

działowi Łódzkiemu SEP, w dowód uznania dla jego 95-letniej dzia-

łalności. Medal z rąk prezesa SEP Piotra Szymczaka odebrali obecny i 

byli prezesi Oddziału: Mirosław Malisiewicz, Andrzej Boroń, Franci-

szek Mosiński oraz Władysław Szymczyk.  

Po wręczeniu odznaczeń przyszedł czas na życzenia i gratulacje prze-

kazywane przez władze miasta i zaproszonych gości. Kolejnym punk-

tem uroczystości był spektakl pt. „Umrzeć z tęsknoty – najpiękniejsze 

Fot. 4 - od lewej: Franciszek Mosiński, Mirosław Malisiewicz, Piotr Szym-

czak, Władysław Szymczyk, Andrzej Boroń  

Fot. 3- od lewej: Henryk Gładyś, Jacek Zawadzki, Irena Kołaczyńska, Alek-

sandra Kopycińska, Bolesław Pałac, Aleksandra Krzemińska 

http://www.nhsep.pl/
http://www.seplodz.pl/
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tystycznej zaprezentowane zostały piosenki oraz występy par i grup 

tanecznych zarówno w tańcu klasycznym jak i nowoczesnym. Uro-

czystości jubileuszowe zakończyły się okolicznościowym koleżeń-

skim spotkaniem w miłej atmosferze.  

  Krzysztof Zięba, Bogdan Niżnik, Oddział Nowohucki SEP 

 

Jubileusz 35-lecia Oddziału Łomżyńskiego SEP 

dniu 25 października 2014 roku w Sali Balo-

wej Restauracji Wenecja w Łomży odbyło 

się uroczyste spotkanie członków  SEP Oddziału Łom-

żyńskiego z okazji 35 – lecia jego istnienia. Uczestników 

i zaproszonych gości powitał prezes Oddziału Łomżyń-

skiego SEP kol. Mirosław Sajczyk. W wystąpieniu swoim przedstawił 

historię powstania Oddziału, jego dotychczasowe osiągnięcia, 

wkład członków SEP w aktywny rozwój działalności szkoleniowej i 

egzaminacyjnej oraz integrację środowiska. Przedstawił listy gratu-

lacyjne, jakie wpłynęły z sąsiednich oddziałów SEP oraz  współpra-

cujących firm.  List z serdecznymi gratulacjami, koleżeńskim pozdro-

wieniem  wraz z podziękowaniami za dotychczasową pracę całemu 

środowisku łomżyńskiemu  w imieniu prezesa SEP Piotra Szymczaka 

przekazał wiceprezes SEP Krzysztof Woliński. Zarząd Oddziału Łom-

żyńskiego SEP przyznał 15 zasłużonym członkom statuetkę - Laur 

Prezesa, którą wręczyli wspólnie kol. Krzysztof Woliński i Mirosław 

Sajczyk. Po części oficjalnej odbyła się uroczysta  kolacja koleżeńska 

połączona z Jubileuszowym Balem Elektryka, który trwał do białego 

rana. W uroczystościach wzięło udział ponad 60 osób. 

Krzysztof Woliński, Rzecznik prasowy SEP 

 

Fot. 7 - kol. Mirosław Sajczyk  wita uczestników spotkania  

Fot. 6 - Laur Prezesa O. Łomżyńskiego SEP  

 

Wycieczka Oddziału Słupskiego SEP do Lwowa 

dniach 24 do  28 września 2014 r. Słupski Od-

dział SEP zorganizował dla członków Stowa-

rzyszenia wycieczkę do Lwowa. Głównym celem wyjazdu 

było zwiedzenie Politechniki Lwowskiej, odwiedzenie 

cmentarza Łyczakowskiego, gdzie pochowany jest nestor 

elektryki polskiej profesor Roman Dzieślewski oraz cmentarza Orląt 

Lwowskich. Po przyjeździe do Lwowa i dotarciu do Politechniki 

Lwowskiej spotkaliśmy się z profesorem Petro Stachiwem, kierowni-

kiem Katedry Elektrotechniki, który oprowadził naszą grupę po gma-

chu Politechniki. Obejrzeliśmy galerię portretów wszystkich rekto-

rów, zwiedziliśmy muzeum Politechniki, jak również przepiękną au-

lę, zapoznając się z jej historią opowiedzianą przez  pracownicę rek-

toratu. Profesor Petro Stachiw zaprosił nas do swojego gabinetu, w 

którym  pracował profesor Stanisław Fryze, współtwórca podstaw 

elektrotechniki teoretycznej. Na honorowym miejscu w gabinecie 

zajmowanym przez naszego gospodarza oglądaliśmy biurko, przy 

którym profesor Stanisław Fryze pracował. Następnym niezwykle 

ważnym punktem programu wyjazdu było odwiedzenie Cmentarza 

Łyczakowskiego, gdzie wśród wielu znanych osób pochowany jest 

profesor Roman Dzieślewski, rektor i wieloletni kierownik Katedry 

Elektrotechniki Ogólnej  Politechniki Lwowskiej.  Zatrzymując się 

dłużej przy odnowionym  staraniem  członków Stowarzyszenia Elek-

tryków Polskich grobowcu prof. Romana Dzieślewskiego złożyliśmy  

wiązankę kwiatów. Kwiaty zostały również złożone na Cmentarzu 

Orląt Lwowskich. Kolejny dzień pobytu we Lwowie wykorzystaliśmy 

na zwiedzanie zabytków tego pięknego miasta, mającego jeszcze te-

raz wiele elementów polskości. Byliśmy na wieży ratusza miejskiego, 

zauroczyły nas przepiękne wnętrza Opery Lwowskiej, podziwialiśmy 

architekturę pałaców i kamienic starego miasta oraz poznaliśmy hi-

storię kościołów różnych wyznań.  Niestety czas pobytu  w tym pięk-

nym mieście dobiegał końca i trzeba było wracać do Polski. Przed 

przekroczeniem granicy pomiędzy Ukrainą a Polską odwiedziliśmy 

miejscowość Żółkwię, gdzie obejrzeliśmy pałac Stanisława Żółkiew-

skiego. Zarząd Słupskiego Oddziału SEP składa serdeczne podzięko-

wania kolegom z Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SEP za pomoc w 

nawiązaniu kontaktów z władzami Politechniki Lwowskiej, co w 

znacznym stopniu ułatwiło zorganizowanie jakże udanej wycieczki.      

  Władysław Baryło, prezes Oddziału Słupskiego SEP 

Fot. 8 -  przy portretach rektorów Politechniki Lwowskiej  

http://www.sep.lomza.pl/
http://www.sep.slupsk.pl/
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Seminarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP 

dniu 21 października br. odbyło się semina-

rium szkoleniowe na temat „Ochrona prze-

ciwporażeniowa w układach sieciowych IT ze szczegól-

nym uwzględnieniem Zakładów Opieki Zdrowotnej”. 

Wykład poprowadził Pan Maciej Sałasiński (PRO-MAC, 

Łódź). Seminarium zorganizowane zostało przez Oddział Zagłębia 

Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach przy 

współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.  

inf. Oddział Zagłębia Węglowego SEP 

Fot. 9- wykładowca, Maciej Sałasiński z uczestnikami spotkania 

Konferencja  

„Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie” 

dniu 23 października 2014 r. Oddział Krakow-

ski SEP przy współpracy Polskiego Komitetu 

Ochrony Odgromowej SEP i Małopolskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa zorganizował VII Krajową 

Konferencję nt: „Urządzenia piorunochronne w projek-

towaniu i budowie”. W trakcie Konferencji, w której wzięło udział 

ponad 70 uczestników, zaprezentowano i wygłoszono 12 refera-

tów, których pełne teksty zamieszczono w wydrukowanych mate-

riałach konferencyjnych. Konferencji towarzyszyła wystawa, na któ-

rej zaprezentowało się pięć firm. 

inf. i fot. Oddział Krakowski SEP 

Fot. 10 - w czasie konferencji 

http://www.sep.katowice.pl/
http://www.sep.krakow.pl/
mailto:d.szczepanowski@bbj.pl?subject=z%20ogłoszenia
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Trwają zapisy na kalendarze 2015 

SEP COSiW poleca  

arsztat crowdsourcing i oddolna digitalizacja dziedzictwa 

Przedstawiciel SEP COSIW został zaproszony przez Centrum 

Cyfrowe na warsztat, podczas którego zaprezentowane zostaną 

przykłady projektów crowdsourcingowych oraz digitalizacyjnych po-

święconych zasobom dziedzictwa. 

Ponadto omówione będą studia przypadków i dobre praktyki, które 

mogą być pomocne w dalszej realizacji podobnych projektów. 

Przedstawione zostaną wstępne zagadnienia z obszaru prawa autor-

skiego, a na koniec prowadzący warsztat wraz z uczestnikami wspól-

nie będą tworzyć wyjściowe szkice projektów, które uczestnicy będą 

mogli później wdrażać i prowadzić samodzielnie w swoich organiza-

cjach. 

 Metoda crowdsourcing’u zostanie zastosowana w kolejnych latach 

wśród członków SEP celem wzbogacenia i uzupełnienia  powstające-

go cyfrowego archiwum  Stowarzyszenia.  

Zostań trenerem SEP COSiW 

Jeżeli posiadasz doświadczenie w elektryce lub innych dziedzinach 

energetyki i gazownictwa zapraszamy do zespołu szkoleniowego 

Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw. Umiesz przekazać po-

siadaną wiedzę, tak teoretyczną jak i praktyczną, możesz zostać 

szkoleniowcem w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Prosimy o 

wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Skontaktujemy się  z każdym a 

wybrane osoby zaprosimy do współpracy.  Praca w centrum warsza-

wy lub u klientów zewnętrznych 

Ankieta  

lub  e-mail poczta@cosiw.pl 

Kolejny rok EkoAtomu „na indeksie” 

ndex Copernicus International to 

międzynarodowa, specjalistyczna 

platforma promująca osiągnięcia nauki, 

a także wspierająca krajową i między-

narodową współpracę pomiędzy nau-

kowcami, wydawnictwami czasopism 

naukowych oraz jednostkami naukowy-

mi. 

Kwartalnik EkoAtom kolejny raz został 

umieszczony w indeksie IC Journals 

Master List za rok 2013. Otrzymał oce-

nę, która sugeruje aby położyć większy  

nacisk na publikacje w językach kon-

gresowych, w szczególności w języku angielskim. Zapraszamy auto-

rów do  współpracy a czytelników na stronę ekoatom.com.pl. 

Crowdsourcing – proces, w ramach którego  organizacja (firma, instytucja publiczna, organizacja non-profit) przeprowa-

dza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej gru-

py ludzi w formie open call.  Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu partycypację w zadaniach, które 

kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów  

Relacja na stronach ODME 

mailto:historia.sep@sep.com.pl
http://kongres-sep.pl/
http://cosiw.pl/index.php/pl/2013-02-20-08-51-24/131-kalendarze-2015
http://cosiw.pl/index.php/pl/2013-02-20-08-51-24/134-poszukujesz-pracy-dodatkowego-zarobku
http://cosiw.pl/index.php/pl/2013-02-20-08-51-24/134-poszukujesz-pracy-dodatkowego-zarobku
http://cosiw.pl/index.php/pl/2013-02-20-08-51-24/134-poszukujesz-pracy-dodatkowego-zarobku
mailto:poczta@cosiw.pl?subject=zgłoszenie%20praca
http://ekoatom.com.pl/
http://www.odme.sep.gda.pl/

