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1. W Zarządzie Głównym SEP
Zebranie Prezydium ZG SEP
posiedzenie Prezydium ZG w kadencji 2014/2018
odbyło się zgodnie z terminarzem posiedzeń - w dniu
11 marca 2015 r. w Warszawie. Podczas zebrania dokonano
zamknięcia I etapu II Kongresu Elektryki Polskiej; omówiono
wstępne przygotowania do Konferencji Okrągłego Stołu 2015
organizowanej w dniu 13 maja br. w sali Kolumnowej Sejmu
RP w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i
Społeczeństwa Informacyjnego oraz przyjęto nowy regulamin
Biura SEP. Członkowie Prezydium zapoznali się z informacjami
statystycznymi SEP za r. 2014, które zostaną uzupełnione o
dane dotyczące liczby młodzieży w poszczególnych Oddziałach. Przyjęto do wiadomości informację nt korekty sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu UE
ELEVET. Powołany został siedmioosobowy Zespół ds. Konkursów, który będzie dokonywał oceny wniosków i rozstrzygnięcia Konkursu "Na najaktywniejsze koło SEP oraz w przyszłym roku nowego Konkursu "Na najaktywniejszy Oddział
SEP".
Małgorzata Gregorczyk, Dział Organizacyjny Biura SEP
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3. SEP COSiW poleca
Z tej okazji 6 marca 2015 r. w siedzibie Zarządu Oddziału Wrocławskiego zostało zorganizowane okolicznościowe spotkanie
z Szanownym Jubilatem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Prezydium Zarządu, Członkowie Honorowi SEP z Oddziału Wrocławskiego oraz byli prezesi Oddziału. Prezes Oddziału Andrzej Hachoł wręczył Jubilatowi list gratulacyjny, kwiaty i upominek, a wszyscy zebrani złożyli serdeczne życzenia
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Podczas spotkania Dostojny Jubilat podzielił się swoimi wrażeniami z wieloletniej
działalności naukowej, stowarzyszeniowej i państwowej, jako
minister nauki i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych.
Kolega Andrzej Hachoł podkreślił, że w spotkaniu uczestniczą
prezesi tworzący połowę historii Oddziału Wrocławskiego (od
1981 r.), co jest udokumentowane zdjęciem na tle galerii prezesów.
Spotkanie odbyło się w serdecznej, przyjacielskiej atmosferze.
Na zakończenie spotkania bardzo wzruszony Jubilat podziękował za szczere wyrazy pamięci, serdeczności i koleżeńskości,
które na długo zachowa w swoich wspomnieniach.

Jubileusz Członka Honorowego SEP prof. Andrzeja Wiszniewskiego
ubiegłym miesiącu (15 lutego) 80 lat
ukończył nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel, Członek Honorowy SEP prof. Andrzej
Wiszniewski.

Fot. 2 - prezesi Oddziału Wrocławskiego SEP
Jan Rudy, sekretarz Oddziału Wrocławskiego SEP

Medal im. Zbigniewa Białkiewicza dla Zygmunta Stuchlika

Fot. 1- prezes Oddziału Wrocławskiego wręcza list gratulacyjny prof. Andrzejowi Wiszniewskiemu

dniu 6 marca 2015 roku w Sali Prezydialnej Oddziału Zagłębia Węglowego
SEP odbyło się krótkie spotkanie, podczas
którego prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik
wręczył medal im. dr Zbigniewa Białkiewicza
Zygmuntowi Stuchlikowi, artyście plastykowi od szeregu lat
blisko współpracującemu z Oddziałem. Zygmunt Stuchlik był
projektantem i nadzorował wykonanie medalu. Warto dodać, że
tydzień w sep :: 9-15 marca 2015
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jest on 21 osobą wyróżnioną medalem im. Zbigniewa Białkiewicza.

W instrukcji pobierania przedstawiono pełny proces korzystania z plików..
Jarosław Cyrynger SEP COSiW

ROK PROF. ALFONSA HOFFMANNA

Fot 3- po wręczeniu medalu
inf. Biuro OZW SEP

pierwszym
tegorocznym
numerze
kwartalnika
„Energetyka Wodna” ukaże się obszerny artykuł autorstwa kol. Jerzego Szczurowskiego poświęcony Patronowi 2015
Roku w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich- prof. Alfonsowi
Hoffmannowi. „Energetyka Wodna” z redakcją w Grudziądzu
(rodzinnym mieście A. Hoffmanna) jest wydawana w formie
papierowej w formacie A4 w nakładzie ok. 2200 egzemplarzy.
Odbiorcami magazynu są między innymi: potencjalni inwestorzy, firmy branżowe, właściciele elektrowni wodnych niezrzeszeni w Towarzystwie Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych,
firmy konsultingowe, kancelarie prawne, stowarzyszenia i organizacje proekologiczne, wydawnictwa branżowe, uczelnie wyższe, administracja rządowa oraz samorządowa wszystkich
szczebli, a także osoby zainteresowane OZE, w szczególności
energetyką wodną. Magazyn trafia m.in. do rąk wszystkich
członków TRMEW, do których należy ok. 30% małych elektrowni wodnych w Polsce. Publikacja tego artykułu jest doskonałą okazją do zaprezentowania działalności SEP oraz promowania wiedzy o historycznych postaciach Stowarzyszenia
wśród szerszej rzeszy czytelników.

SEP COSiW poleca
Biuletyn Spektrum w prenumeracie elektronicznej.

Jerzy Szczurowski SEP COSiW

JUBILEUSZ 100-LECIA SEP

rojekt www.100lat.sep.com.pl, (zgłoszony przez
kol. Jarosława Cyryngera z SEP COSiW na ostatnim
posiedzeniu Centralnej Komisji Historycznej), który do
daty obchodów 100-lecia SEP ma rozwinąć się w okolicznościowy portal łączący historię z nowoczesnością,
otwieramy publikacją szkicu historycznego autorstwa kol.
Jerzego Szczurowskiego o pamiętnym X Walnym Zgromadzeniu SEP w 1938 roku. Jednocześnie zachęcamy
wszystkich członków Stowarzyszenia do nadsyłania różnych opracowań (esejów, wspomnień, tekstów historycznych itp.), które docelowo zamieszczone będą na stronach portalu.

rzypominamy że na stronach SEP COSiW zostało udostępnione pobieranie plików SPEKTRUM wg zamówień
Oddziałów SEP. Wymagana jest jednorazowa rejestracja
przedstawiciela oddziału w celu uzyskania praw dostępu.

REJS 1938

„Idea Morza” oto hasło X Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Bałtyku. Zaniedbania nasze w tej
dziedzinie w przeszłości, które tak się dotkliwie na naszej historii odbiły- winny być naprawione przez obecne i przyszłe pokotydzień w sep :: 9-15 marca 2015
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lenia Polaków. I dlatego każda okazja zbliżenia z morzem, z
ludźmi morza, z ich życiem i pracą, winna być wyzyskiwana dla
uświadomienia sobie znaczenia, jakie ten skrawek polskiego
wybrzeża ma dla rozwoju potęgi naszego państwa, znaczenia,
jakie ma rozwój polskiej floty wojennej i polskiej floty handlowej.…Kto morze poznał- ten je pokochał…Toteż ufać należy, że
każdy z uczestników zjazdu SEP na Bałtyku, jeśli nie był dotychczas- będzie od tej chwili najgorliwszym idei polskiego morza wyznawcą”.

PROLOG

inż. Antoni Krzyczkowski- Dyrektor Departamentu Technicznego Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Wicekomisarz
Miasta Gdyni inż. Włodzimierz Szaniawski, Prezydent

Cytat z Programu X Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
na Bałtyku 26-30 lipca 1938 roku

maja 1938 roku odbywa się w Warszawie
posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Prezesów Oddziałów i
Sekcji wraz z przewodniczącymi innych organów Stowarzyszenia. Na posiedzeniu przedpołudniowym omawiane
są wnioski dotyczące zmiany statutu SEP i sprawy związane z organizacją X Walnego Zgromadzenia SEP na Bałtyku. Zebrani uzgadniają, że w pierwszej połowie czerwca będzie rozesłany do wszystkich członków SEP okólnik
o X Walnym Zgromadzeniu wraz z programem wycieczki
do Szwecji i programem pobytu nad polskim morzem dla
tych osób, które wezmą udział w Zjeździe, ale nie pojadą
na wycieczkę. Termin wnoszenia opłat za kabiny na m/s
„Piłsudski” upływa 1 czerwca (miejsca w kabinach 2 i 4
osobowych kosztują od 126 zł do 270 zł od osoby) - wysokość wpisowego wynosi 10 zł natomiast koszt wycieczek w Szwecji 30 zł. Biuro SEP rozsyła do 13 czerwca
szczegółowy program X WZ SEP do wszystkich członków, a także do członków Stowarzyszenia Teletechników Polskich, Związku Polskich Inżynierów Elektryków
oraz zaprzyjaźnionego Związku Elektrotechników Czechosłowackich. Organizatorzy Zjazdu w rozesłanym programie zwracają uwagę na ścisłe przestrzeganie ustalonego
harmonogramu. Wystosowany jest między innymi następujący apel:
„…Wtorek, 26 lipca. Od godz. 7.30 odbywać się będzie w
górnej sali gmachu Dworca Morskiego odprawa celna.
Wszyscy uczestnicy wycieczki do Szwecji we własnym
interesie proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się do
odprawy, aby odjazd okrętu mógł się odbyć punktualnie.
Zwłaszcza Panie proszone są najuprzejmiej o wyręczenie
swoich Mężów i Braci, którzy będą zajęci na posiedzeniu
plenarnym SEP, aby załatwiły za siebie i za nich formalności celne z walizkami…”

Dworzec Morski w Gdyni, fot. Henryk Poddębski (1936), Muzeum Miasta
Gdyni

Bydgoszczy Leon Barciszewski oraz przedstawiciele
władz cywilnych i wojskowych oraz wielu organizacji
technicznych, a także członkowie Stowarzyszenia i ich
rodziny. Ogółem liczba uczestników zapisanych na Zjazd
wynosi 802 osoby. Za stołem prezydialnym obok Prezesa
SEP inż. Alfonsa Hoffmanna zasiadają: inż. Stanisław
Kuhn- długoletni Prezes Stowarzyszenia Teletechników
Polskich oraz inż. Tadeusz Todtleben- Prezes Związku
Polskich Inżynierów Elektryków w charakterze asesorów,
a także Sekretarz Zarządu Głównego SEP inż. Kazimierz
Bieliński i Sekretarz Generalny SEP inż. Józef Junosza
Podoski. Przed wygłoszeniem przemówienia powitalnego
Prezes SEP komunikuje, że „…Pan Prezydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej prof. dr Ignacy Mościcki, Członek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, nie mógł przybyć na Walne Zgromadzenie SEP ze względu na pilne
zajęcia państwowe…”. Wobec powyższego Prezes propo-

nuje, aby wystosować okolicznościowe depesze do Prezydenta Ignacego Mościckiego, a także do Marszałka
Polski Edwarda Rydza Śmigłego i do Ministra Przemysłu i
Handlu Antoniego Romana. Następnie wygłaszane są
referaty, po których Sekretarz Generalny odczytuje listę
osób i instytucji, które nadesłały życzenia. Po odczytaniu
listy życzeń Prezes zamyka pierwszą część Walnego
Zgromadzenia i po zakomunikowaniu kilku informacji
dotyczących dalszego programu przez Sekretarza Generalnego inż. Józefa Podoskiego, następuje zaokrętowanie
na m/s „Piłsudski” i wyjazd na wycieczkę do Szwecji 773
uczestników Zjazdu.
Ciąg dalszy za tydzień.
Jerzy Szczurowski SEP COSiW

DWORZEC MORSKI W GDYNI

Walne Zgromadzenie SEP rozpoczyna się zgodnie
z programem we wtorek 26 lipca 1938 roku o godz.
8.30 w hallu Dworca Morskiego w Gdyni. Uroczyste nabożeństwo odprawia Proboszcz Portowy ks. Sękiewicz.
Prezes Stowarzyszenia inż. Alfons Hoffmann otwiera zebranie o godz. 9.30 stwierdzając jego prawomocność na
podstawie obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia w liczbie 360 osób. W otwarciu udział biorą: inż. Wacław Günther- Dyrektor Biura Elektryfikacji Ministerstwa
Przemysłu i Handlu, płk. Heliodor Cepa- Szef Departamentu Wojsk Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych,
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