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1. ZEBRANIE KOMISJI STATUTOWEJ SEP
W dniu 24 maja br. w Biurze SEP odbyło się kolejne, czwarte
zebranie Komisji Statutowej,
Przedmiotem obrad było m.in.:
- zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania;
- zapoznanie się z kolejnymi wnioskami zgłoszonymi do Komisji (z Oddziału Gdańskiego SEP i z ZG SEP);
- rozpatrzenie propozycji zgłoszonych przez zespoły robocze
Komisji;
- analiza materiału radcy prawnego.
Członkowie Komisji przeanalizowali propozycje i przyjęli
większość zapisów do końcowej wersji projektu nowelizacji
statutu SEP.
Ostateczne zapisy dotyczące Rozdziału VI projektu statutu
postanowiono uzgodnić w trybie korespondencyjnym, w terminie do dnia 14 czerwca br. Kolejne zebranie Komisji Statutowej SEP zaplanowano na dzień 28 czerwca br.
oprac. Jerzy Kuciński

2. W ODDZIAŁACH SEP

Fot. 1. Uhonorowani Odznaką Honorową wraz z Marszałkiem
Województwa Łódzkiego, (drugi od prawej) prof. Franciszek
Mosiński. Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępięń
(pierwszy od lewej) i przewodniczący Sejmiku Marek Mazur
(pierwszy od prawej).
oprac. Anna Grabiszewska – Oddział Łódzki SEP
fot. Oddział Łódzki SEP

W ODDZIALE WAŁBRZYSKIM
JUBILEUSZ 60-LECIA KOŁA SEP W ODDZIALE
WAŁBRZYSKIM

W ODDZIALE ŁÓDZKIM
ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W dniu 24 maja br. z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Filharmonii Łódzkiej odbyła się
uroczysta sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas której prof. Franciszek Mosiński,
członek Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP, otrzymał Odznakę
Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.
To kolejne ważne wyróżnienie dla członka naszego Oddziału, przyznane nie tylko za działalność społeczną, ale
także za pracę zawodową na rzecz województwa łódzkiego.
Przypomnieć należy, że profesor Franciszek Mosiński cale
swoje życie zawodowe spędził pracując na Politechnice
Łódzkiej, kształcąc młodą kadrę inżynierów, jak również wykonując wiele opracowań i ekspertyz na rzecz firm z Łodzi
i województwa łódzkiego.

W dniu 13 maja br., w odnowionym Pałacu w Strudze, odbyła się uroczystość jubileuszu 60-lecia Koła Zakładowego
SEP przy TAURON-Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.
W uroczystościach wzięli udział członkowie Koła, zaproszeni
goście – członek Zarządu Głównego SEP Krzysztof Nowicki
oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego:
Mirosław Drab – prezes, Arkadiusz Białas – sekretarz,
Tadeusz Wołowiec – skarbnik oraz Krzysztof Nowosielecki.
Spotkanie poprowadził prezes Koła Zakładowego SEP Piotr
Iwańczuk, który po powitaniu gości przedstawił porządek
spotkania oraz zaprosił do wręczania odznaczeń
i dyplomów Krzysztofa Nowickiego i Mirosława Draba.

Fot. 2. Wręczenie dyplomu zasłużonego seniora SEP,
(od lewej) Piotr Iwańczuk, Krzysztof Nowicki, Mirosław Drab,
Teodor Brzozowski.
Uroczystości jubileuszowe były okazją do przyznania wielu odznaczeń i wyróżnień. Godnością zasłużonego seniora SEP uhonorowano Teodora Brzozowskiego oraz Leszka Taborskiego. Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymali: Jerzy Kucharski (pośmiertnie),
Władysław Mnich, Adam Nitka, natomiast członkowie Koła: Teresa
Pienkoś, Agnieszka Stokłosa, Elżbieta Szuba, Krzysztof Krahl, Aleksander Nowak, Leszek Olszewski, Remigiusz Stokłosa, Ireneusz
Rejman, Jerzy Rzemyszkiewicz, Paweł Siusta, Bernard Wiecha zostali docenieni Srebrnymi Odznakami Honorowymi SEP. Podziękowanie udekorowanym za długoletnią i pełną aktywności pracę na
rzecz Koła i Oddziału SEP złożył Krzysztof Nowicki. W krótkim wystąpieniu przypomniał o roli „szeregowych” członków SEP, których
zaangażowanie jest motorem napędowym funkcjonowania Stowarzyszenia i niezbędnym ogniwem w kreowaniu organizacji. W imieniu odznaczonych podziękował – Władysław Mnich przytaczając
szereg wspomnień związanych ze swoją działalnością w Stowarzyszeniu. Urozmaiceniem obchodów jubileuszu 60-lecia, było zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego przy udziale właściciela
i opiekuna Krzysztofa Wieczorka. Przekazano garść informacji na
temat historii budowy Pałacu, ciekawostek związanych z osobami,
które na przestrzeni lat uświetniały rolę obiektu oraz podano szereg anegdot trwale związanych z odwiedzanym miejscem. Podczas
uroczystego obiadu oraz w dalszej części spotkania koleżeńskiego
wróciły tematy dotyczące wspomnień (prym wiedli przede wszystkim koleżanki i koledzy emeryci) oraz popularyzacji działalności
Stowarzyszenia wśród młodzieży.
oprac. i fot. Mirosław Drab, Tadeusz Wołowiec – Koło Zakładowe SEP
przy TAURON-Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

W ODDZIALE ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO
ZEBRANIE ZARZĄDU OZW SEP
W dniu 23 maja br., w siedzibie Elektrobudowy
SA w Katowicach, odbyło się XII w kadencji
2014-2018 zebranie Zarządu OZW SEP. Zebranie prowadziła wiceprezes Oddziału Teresa
Skowrońska. Prezes Elektrobudowy SA Janusz Juszczyk omówił
działalność firmy, przedstawił dyrektora oddziału (Zakład Produkcji
Szynoprzewodów w Tychach) Michała Krzysztoforskiego, który zaprezentował działalność zakładu. Informację o działalności Koła
SEP przedstawił jego prezes Bogdan Czarnecki. Koło powstało
w 1953 roku i liczyło wówczas 24 członków, a obecnie liczy 51 os.
Wiceprezes OZW SEP Teresa Skowrońska omówiła działalność Oddziału w okresie od poprzedniego zebrania. Andrzej Klaczkowski
przedstawił wyniki „Konkursu Na Najaktywniejsze Koło SEP”
w roku 2015, Wiceprezes OZW SEP Mariusz Saratowicz omówił
stan przygotowań do VIII Katowickich Dni Elektryki. Jan Kurek
przedstawił informację dot. sesji finalnej II Kongresu Elektryki Polskiej.

Fot. 3. Przedstawiciele zwycięskich Kół OZW SEP w towarzystwie
wręczających dyplomy. Od lewej: Teresa Skowrońska
(wiceprezes OZW), Dorota Szulik (El. Łaziska), Artur Kozłowski
(EMAG), Zbigniew Zasada (PSE SA), Stanisław Walczak
(KT Katowice) i Mariusz Saratowicz (wiceprezes OZW).
oprac. Barbara Adamczewska – Oddział Zagłębia Węglowego SEP
fot. Biuro Oddziału Zagłębia Węglowego SEP

3. ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
W dniach od 31 maja do 3 czerwca br. w Częstochowie odbędzie
się XXVI zjazd dziekanów wydziałów elektrycznych, elektronicznych, telekomunikacji, automatyki i robotyki. Na zjeździe w dniu
1 czerwca prezes SEP, kol. Piotr Szymczak, przedstawi prezentację
dotyczącą Stowarzyszenia.
W dniach od 1 do 3 czerwca br. w Łodzi, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, organizuje kolejne seminarium pt. „Automatyka elektroenergetyczna inteligentnych sieci rozdzielczych”.
Tematyka seminarium będzie związana z nowoczesnymi rozwiązaniami sieci rozdzielczych średnich i niskich napięć. Patronat honorowy nad seminarium sprawuje firma APATOR ELKOMTECH.
W dniu 1 czerwca br. odbędzie się kolejne zebranie Centralnego
Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
W dniu 2 czerwca br. odbędą się uroczystości związane
z obchodami 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
w których udział weźmie prezes SEP, kol. Piotr Szymczak. Tego
samego dnia, w teatrze Capitol odbędzie się gala jubileuszowa
z okazji 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Kolejnictwa, na które prezes Piotr Szymczak, otrzymał zaproszenie.
Na dzień 3 czerwca br. zaplanowane są obchody jubileuszu
70-lecia Oddziału Olsztyńskiego SEP.
oprac. Jerzy Kuciński
(na podst. informacji z Biura SEP)

4. WSPOMNIENIE
Z przykrością informujemy, że w dniu
22 maja br. zmarł w wieku 91 lat kol. Wacław
Szkliniarz, wieloletni Członek Koła Terenowego nr 26 przy OZW SEP i były prezes Klubu
Seniora. Msza święta żałobna została odprawiona w dniu 27 maja
br. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, po której nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na cmentarz przy ul. Sienkiewicza.
info. Biuro OZW SEP

•

5. CZY WIESZ, ŻE…













Alfons Hoffmann od 1918 roku działał w tajnej organizacji wojskowej, która planowała przyłączenie Pomorza i Gdańska do
Polski oraz był łącznikiem działaczy wyzwoleńczych z władzami
w Warszawie.
Pierwszą turbinę w elektrowni wodnej Gródek, zbudowanej pod
kierownictwem Alfonsa Hoffmanna, uruchomił 24 kwietnia
1923 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław
Wojciechowski.
X Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(lipiec 1938) odbyło się w Gdyni i na transatlantyku m/s „Piłsudski”, którym delegaci udali się na 3-dniową wycieczkę do
Szwecji.
Kazimierz Szpotański był w kadencji 1939-1941 statutowo
I wiceprezesem (po zakończeniu funkcji prezesa w poprzedniej
kadencji). W związku z nieobecnością w kraju Antoniego
Krzyczkowskiego (wybranego na prezesa SEP w 1939 r.) pełnił
funkcję prezesa SEP przez całą okupację i wznowił działalność
SEP po II wojnie światowej.
Pierwszym prezesem Oddziału SEP Inżynierów i Techników
Łączności w Warszawie (obecnie Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. Janusza Groszkowskiego) była
w latach 1952-1955 Janina Konopacka.
Pierwszym przewodniczącym Centralnej Komisji Młodzieży
i Studentów SEP był doc. dr inż. Wacław Gosztowt z Oddziału
Łódzkiego SEP (kadencja 1964-1966).
15 maja 1975 roku otwarto w Szklarskiej Porębie Muzeum
Energetyki Jeleniogórskiej prowadzone przez Oddział Jeleniogórski SEP, które zostało wpisane do rejestru Ministerstwa Kultury.
oprac. Jerzy Szczurowski – SEP COSiW
źródła:
Praca zbiorowa, Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1999,
COSiW SEP, Warszawa 1999.
Domżalski T. (red.), Alfons Hoffmann - pionier i współtwórca polskiej
elektroenergetyki, Bydgoszcz 2009.
Hickiewicz J. (red.), Kazimierz Tadeusz Szpotański (1887-1966),
Warszawa 2012.

6. OD REDAKCJI
Stali i uważni czytelnicy „Tygodnia w SEP” z pewnością zauważyli,
że począwszy od numeru 81 zmienił się skład Zespołu Redakcyjnego naszego czasopisma. Jest to konsekwencja decyzji Prezydium
ZG SEP, które na zebraniu w dniu 14 kwietnia br. uchwałą
nr 98/2014-2018 zatwierdziło nowy Regulamin czasopisma
„Tydzień w SEP”.
W regulaminie określono m.in. cele czasopisma, którymi są:
• przekazywanie bieżących informacji o najważniejszych wydarzeniach w Stowarzyszeniu, a w szczególności o pracach ZG
SEP i jego Prezydium, centralnych jednostek organizacyjnych
i agend oraz oddziałów SEP;

informowanie o współpracy SEP z instytucjami państwowymi,
organami samorządowymi, szkołami wyższymi i średnimi oraz
z przemysłem.;
• przekazywanie sygnalnej informacji o konferencjach, sympozjach, wystawach i targach oraz innych imprezach naukowotechnicznych i handlowych, planowanych przez różne jednostki
SEP;
• przekazywanie informacji wspomnieniowej o zmarłych zasłużonych członkach SEP;
• zamieszczanie kalendarium historycznego o najważniejszych
wydarzeniach z dziedziny elektryki i innych dziedzin technicznych, a także o twórcach zasłużonych dla jej rozwoju.
Na mocy upoważnienia zawartego w tej uchwale Prezes SEP w dniu
9 maja br. powołał nowy skład Kolegium Redakcyjnego czasopisma
„Tydzień w SEP”, który jest podany w naszej stopce redakcyjnej.
Podstawowym zadaniem Kolegium, określonym przez Prezesa SEP
w listach nominacyjnych, jest „rzetelne przekazywanie informacji
do społeczności stowarzyszeniowej nt. różnych przedsięwzięć,
które podejmuje przede wszystkim ZG SEP i jego centralne jednostki – komitety, sekcje i komisje”, a także zamieszczanie informacji, nadsyłanych z oddziałów i agend SEP o ich działalności
i ważniejszych wydarzeniach.
Nowy zespół redakcyjny dotychczas nie wprowadził zasadniczych
zmian w ramowej zawartości i w szacie graficznej czasopisma. Jedynym novum jest rubryka: „Zapowiedzi wydarzeń”, w której zamieszczane będą sygnalne informacje o ważniejszych wydarzeniach i imprezach, planowanych w najbliższym czasie przez różne
jednostki SEP. Naszą ambicją jest przede wszystkim rzetelność
przekazywanych informacji oraz terminowość ukazywania się naszego tygodnika.
W związku z tym, że „Tydzień w SEP” jest skierowany do liderów
różnych struktur organizacyjnych SEP na szczeblu centralnym i oddziałowym oraz do członków i sympatyków SEP, a także do osób
zainteresowanych członkostwem lub współpracą z SEP, Kolegium
Redakcyjne będzie starać się, aby stanowił on szybki środek przekazu informacji nie tylko o pracach ZG SEP i Biura SEP, ale także
o działalności centralnych jednostek organizacyjnych oraz agend
i oddziałów SEP. Dlatego prosimy o nadsyłanie materiałów dotyczących działalności tych jednostek w celu ich szerokiego rozpowszechniania.
Z uwagi na ograniczoną objętość tygodnika niektóre nadesłane
materiały mogą być skracane. Zachęcamy, aby ich pełny tekst był
przekazywany do zamieszczania w innych czasopismach SEP (np.
„Spektrum”).
Będziemy wdzięczni za przesyłanie nam opinii o czasopiśmie oraz
sugestii dotyczących jego zawartości i szaty graficznej.

Jerzy Kuciński
redaktor naczelny

