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1. W Zarządzie Głównym SEP
Zebranie Centralnej Komisji Historycznej SEP
entralna Komisja Historyczna SEP, choć jej nazwa wskazywać może na konkretny zakres działalności, zamierza
także włączyć się w proces cyfryzacji i informatyzacji Stowarzyszenia. Na spotkaniu w dniu 18 lutego 2015 r., na którym gościł kierownik Działu IT SEP COSiW kol. Jarosław Cyrynger,
długo dyskutowano nad problemem cyfryzacji materiałów historycznych będących w posiadaniu SEP – w ZG, oddziałach czy
kołach i ich udostępniania przez bibliotekę cyfrową. Członkowie
Centralnej Komisji zapoznali się z rozwiązaniami wykorzystującymi nowoczesne technologie informatyczne oraz możliwości
wymiany, opracowania i udostępniania materiałów archiwalnych z wykorzystaniem Internetu. Zaproponowano uruchomienie dwóch projektów dotyczących historii Stowarzyszenia
z wykorzystaniem potencjału członków SEP i wspólnego
„czynu cyfrowego”.
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Gdańskiej i będzie zarazem częścią obchodów 70. rocznicy
działalności Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG oraz
obchodów Roku Alfonsa Hoffmanna. Zgłoszono kilkadziesiąt
referatów, a te które uzyskają pozytywne recenzje zamieszczone będą w „Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki

i Automatyki Politechniki Gdańskiej”. Zapoznano się z zaproponowanym przez Oddział Bydgoski SEP programem obchodów
Patrona Roku. Przedstawiono kandydatów na patrona 2016
roku - ale do tego tematu jeszcze będzie się wracać.
Iwona Sztompka, Tydzień w SEP

2. Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2015
rwają tegoroczne obchody ŚDTiSI. We wtorek 17 lutego
2015 r. w Technikum Łączności im. J. Groszkowskiego
warszawskiego Zespołu Szkół nr 37 im. A. Osieckiej, odbyło
się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Spotkania Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności. W bieżącym
roku organizowana jest IX edycja imprezy, po raz pierwszy pod
przewodnictwem urzędującej od 1 lutego br. dyrektor p. Alicji
Puszkarskiej, która poprowadziła spotkanie. W gronie uczestników spotkania znaleźli się również p. Ewa Jędrzejczak - nauczyciel-bibliotekarz, p. Teresa Wiaderni – sekretarz ZS, p.
Projekt sep.archiwa.org pozwoli usystematyzować i przedstawić na linii czasu historię i osiągnięcia naszej organizacji w
podziale na różne rodzaje obiektów archiwalnych dostępnych
obecnie
i
sukcesywnie
pozyskiwanych.
Projekt
100lat.sep.com.pl, który do daty obchodów 100-lecia SEP rozwinie się w okolicznościowy portal łączący historię z nowoczesnością, grupując najważniejsze wydarzenia z przeszłości
z działaniami przewidzianymi w związku z jubileuszem. Zostanie miejscem do refleksji nad minionym okresem, przeprowadzenia kampanii informacyjnej i promocyjnej, podjęcia nowych
zobowiązań oraz będzie platformą inaugurującą szczególnie
uroczyste obchody. Z tym łączy się naturalnie uzyskanie informacji o istniejących w SEP archiwach.
Przygotowywane jest I Sympozjum Historia Elektryki (2930.06.br.). Informację na ten temat przekazał przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego, przewodniczący CKH kol. Dariusz
Świsulski. Sympozjum odbywać się będzie w Politechnice

Fot. 1 - dyrektor Alicja Puszkarska
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Teresa Zaręba – pedagog, opiekun samorządu uczniowskiego,
p. Wojciech Spytkowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych, p. Zdzisław Woch – kierownik szkolenia praktycznego, p.
Krzysztof Konrad – aktor, opiekun szkolnego teatru N.O.R.A
oraz kol. Iwona Fabjańczyk z Biura SEP. Imprezę wypełnioną
bogatym programem zaplanowano na 20 marca br. Szczegółowe informacje na jej temat oraz na temat całości obchodów
ŚDTiSI już wkrótce na stronie głównej SEP.

ufundowanych przez Sponsorów.
Bal Elektryka odbywa się nieprzerwanie co rok, zainicjowany
zaś został w 2012 roku przez firmę Elektrotim S.A.
Organizatorzy dziękują za okazane wsparcie firmom oraz instytucjom partnerskim: ELEKTROTIM S.A., Schneider Electric,
Trakcja PRKil S.A., PROCOM SYSTEM S.A, Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Wrocławskiej, Atos IT Services Sp.
z o.o oraz Oddziałowi Wrocławskiemu SEP
Relacja wideo

Korzystając z okazji prezes SEP Piotr Szymczak składa serdeczne podziękowania za dotychczasową, wspaniałą i życzliwą
współpracę ze Stowarzyszeniem byłej dyrektor p. Annie Michałowskiej, która odeszła na zasłużoną emeryturę. Jednocześnie
przekazuje życzenia samych sukcesów nowej dyrektor. Mamy
nadzieję na kontynuację tradycji harmonijnego współdziałania!
Iwona Fabjańczyk, Dział Organizacyjny Biura SEP
Wojciech Spytkowski, ZS nr 37
fot. Iwona Fabjańczyk

3. W Oddziałach SEP
Bal Elektryka we Wrocławiu
lutego 2015 r. w sali Hotelu Haston odbyło
się najważniejsze i najdonioślejsze wydarzenie Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Na jednej sali balowej spotkały się władze Uczelni oraz Wydziału, na czele z J.M. prof.
dr hab. inż. Tadeuszem Więckowskim oraz dziekanem prof. dr
hab. inż. Waldemarem Rebizantem, przedstawiciele przemysłu
z branży elektrycznej, elektronicznej i energetycznej, pracownicy Uczelni oraz studenci i absolwenci. Motywem przewodnim
Balu Elektryka 2015 była lata 20. w Stanach Zjednoczonych czas prohibicji, hazardu, femme fatale oraz wojen gangów.

Relacja i fotografie na portalach

Marcin Jeżewski, Tydzień w SEP
http://www.sep.wroc.pl/

Komunikat
Przypominamy, że w dniu 15 marca 2015 r.
upływa termin przesyłania dokumentów na tegoroczny konkurs „Na najaktywniejsze koło SEP”
w 2014 r. Wypełnione zgłoszenia do konkursu
wraz z załącznikami prosimy przesyłać do Biura
SEP.
Zapraszamy do uczestnictwa!

SEP COSiW zapowiada
Fot.2 Rektor PWr prof. Tadeusz Więckowski z małżonką
(fot. Maciej Witkowski)

"Naszym celem było umożliwienie spotkania się i wymiany poglądów przez trzy środowiska: naukowe, przemysłowe i akademickie. Rzadko kiedy zdarza się, by student w czasie jednego
balu miał możliwość poznania bliżej swoich profesorów oraz
potencjalnych pracodawców." - mówi Jan Pytlarz, wiceprezes
Oddziału Wrocławskiego SEP, główny organizator i koordynator Balu Elektryka 2015.
W skład Komitetu Organizacyjnego weszli również: Gerard
Jażdżyk, Patryk Klimkowski oraz Marcin Jeżewski.
Poza zespołem jazzowo-swingowym oraz występami cheerleaderek na zaproszonych gości czekały również inne atrakcje:
kasyno, w którym można było zagrać po wymianie bonów na
żetony, oraz losowanie studenckich płatnych staży i praktyk,

Aktualizacja komentarza do normy oświetleniowej.
COSiW przygotowuje wydanie poprawionego
komentarza autorstwa prof. Jerzego Bąka do
normy PN-EN 12464-1 (planowane wydanie w marcu br.).
Do poprzedniej publikacji z 2006 roku dołączono obecnie Suplement zawierający komentarz aktualnej normy PN-EN
12464-1: grudzień 2012, z uwzględnieniem dodatkowych materiałów pomocniczych. Suplement pokazuje, jakie zmiany w
wymaganiach zawiera aktualna norma w odniesieniu do normy poprzedniej. Takie postępowanie zapewniło możliwość
utrzymania bez powtórzeń wcześniejszych materiałów pomocniczych oraz przekazanie kierunków i sposobów zmian wymagań wprowadzanych z biegiem czasu (świadczących o nowym
podejściu do procesu projektowania oświetlenia, w szczegól-
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ności do stosowanych poziomów natężenia oświetlenia- nie tylko w Polsce).
Rozszerzona publikacja „16” (Warszawa 2015) zawiera
treści związane zarówno z normą wydaną w 2004 roku, jak i
normą z roku 2012.

COSiW rozpoczyna elektroniczną dystrybucję biuletynu
SPEKTRUM .
d następnego numeru biuletyn Spektrum będzie można
pobrać z portalu internetowego cosiw.pl. w ilości zamówionej przez oddziały SEP. Szczegółowe informacje wraz z
loginem i hasłem do korzystania z serwisu wyślemy na mail
oddziału.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
COSiW
Informatyka
jaroslaw.cyrynger@cosiw.pl tel.
795135945
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