W Warszawskim Domu Technika 17 sierpnia br. odbył się Jubileusz
90-lecia urodzin Jacka Szpotańskiego, byłego prezesa SEP w latach
1981-1987 oraz 1990-1994, syna Kazimierza Szpotańskiego,
współzałożyciela Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz pioniera
polskiego przemysłu aparatów elektrycznych, założyciela Fabryki
Aparatów Elektrycznych oraz wieloletniego działacza i prezesa SEP.
Uroczystość rozpoczęto od powitania Jubilata przez prof. Andrzeja
Zielińskiego, następnie prowadzący Jerzy Szczurowski dyrektor
COSIW poprosił o dokonanie oficjalnego otwarcia prezesa SEP Piotra Szymczaka, oficjalnego otwarcia dokonał prezes SEP Piotr
Szymczak, który przedstawił prezentację „Zasługi Jubilata w działalności stowarzyszeniowej”, w której wymienił wiele zasług Jubilata na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz rozwoju
przemysłu elektrotechnicznego w Polsce.

Fot. 1. Prezes SEP Piotr Szymczak rozpoczyna uroczystość
(fot. Ewa Materska).
Następnie głos zabrała Miłosława Bożentowicz - prezes Oddziału
Warszawskiego SEP, przedstawiając prezentację „Zasługi Jubilata
w działalności zawodowej”, w której przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące kariery zawodowej Jacka Szpotańskiego.

Fot. 2. Miłosława Bożentowicz - prezes Oddziału Warszawskiego
SEP podczas prezentacji (fot. Ewa Materska).

Kolejną osobą,
która zabrała głos,
była Ewa Mańkiewicz-Cudny
prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
która przedstawiła dorobek Jacka Szpotańskiego w upowszechnianiu i zachowaniu historii techniki polskiej w naszym kraju.
Głos zabrał również Ryszard Migdalski, dyrektor ds. targów ZIAD
Bielsko-Biała, który odczytał okolicznościowy list od prezydenta
miasta Bielsko-Biała, docenił rolę i wkład Jubilata w promocję polskiego przemysłu elektrotechnicznego podczas targów.

Fot. 3. Koncerty zespołu kameralnego (fot. Bogusław Muszyński).
Po zakończeniu oficjalnego otwarcia rozpoczął się okolicznościowy
koncert zespołu kameralnego, który zagrał utwór „Walc Barbary”
z filmu „Noce i dnie” (komp. Waldemara Kazaneckiego). W skład
zespołu weszli: Marta Orzęcka – skrzypce – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Magdalena Miłaszewska-Delimat – harfa – również absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.
Dalsza część uroczystości podzielona została na dwie części seminaryjne, pierwszą część seminarium poprowadził prof. Mieczysław
Hering, który poprosił o zabranie głosu Zbigniewa Filingera. Zaprezentował on życiorys Jubilata przed rozpoczęciem działalności zawodowej i stowarzyszeniowej. Drugą osobą, która zabrała głos był
prof. Jerzy Hickiewicz - przedstawił zgromadzonym, w jaki sposób
Jacek Szpotański kontynuował dzieło życia swojego ojca. Na zakończenie tej części seminarium przemawiał Ryszard Migdalski,
który przedstawił sylwetkę Jubilata jako osoby promującej oraz
wspierającej polskie produkty na targach związanych z elektrotechniką i nie tylko.

Fot. 4. Prof. Jerzy Hickiewicz podczas swojej prezentacji
(fot. Bogusław Muszyński).
Po zakończeniu pierwszej części seminaryjnej rozpoczął się drugi
występ zespołu kameralnego, który zaprezentował utwór „Por una
Cabeza” (komp. Carlosa Gardena, który znany jest z filmu „Zapach
kobiety”).
Drugą część seminaryjną poprowadził prof. Jerzy Hickiewicz, który
poprosił o zabranie głosu prof. Mieczysława Heringa. Prof. Hering
w trakcie prezentacji mówił o swoich własnych wspomnieniach
w działalności zawodowej i stowarzyszeniowej związanych z Jackiem Szpotańskim. Drugim prelegentem był Jan Strzałka - prezes
Oddziału Krakowskiego SEP, który przybliżył zgromadzonym gościom historię współpracy Jacka Szpotańskiego ze środowiskiem
krakowskich elektryków, następnie omówiono działalność Jubilata
na rzecz Oddziału Krakowskiego SEP. Kol. Jacek Zawadzki przedstawił współpracę kol. J. Szpotańskiego z Oddziałem Koszalińskim
SEP. Na zakończenie tej części uroczystości wystąpił Konrad Maj,
który zaprezentował sylwetę Jacka Szpotańskiego na portalu TEDex.
Na koniec drugiej części seminarium gościom ponownie czas umilił
występ zespołu kameralnego, który zagrał utwór „Moon river”
(komp. Henryego Mancini z filmu „Śniadanie u Tifany`ego) oraz
piosenkę „Over the rainbow” (komp. Harolda Arlena z filmu „Czarnoksiężnik z OZ”).
Prezes SEP Piotr Szymczak wzniósł toast na cześć Jubilata lampką
wina, po toaście na salę wjechał tort urodzinowy dla kol. Jacka
Szpotańskiego.

Po toaście i poczęstunku nastąpiły indywidualne wystąpienia gości,
podczas których głos zabrali: prezes SEP Piotr Szymczak wraz z
Jackiem Nowickim - sekretarzem generalnym SEP wręczyli Jubilatowi Jego portret oraz uhonorowali Go Medalem im. M. DoliwoDobrowolskiego za zasługi na rzecz Stowarzyszenia. Prof. Jerzy
Barglik - prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP wręczył Jubilatowi Medal im. dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza. Krzysztof Sitkiewicz
- prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP wręczył Medal im. inż. Karola Franciszka Pollaka, następnie przedstawiciele Oddziału Poznańskiego SEP Kazimierz Pawlicki - prezes O. Poznańskiego i Stefan Granatowicz - wiceprezes SEP wręczyli Jubilatowi medal im.
prof. Józefa Węglarza. Następnie głos zabrał prof. Jacek Wańkowicz z Instytutu Energetyki. Przemawiali również: Mariusz Malinowski - przewodniczący zarządu Polskiej Sekcji IEEE oraz dr inż.
Bogusław Dudek z redakcji Energetyki. Głos zabrał również były
sekretarz generalny SEP Jan Grzybowski, który podkreślał, jak odbywała się współpraca dwóch kolegów, następnie przemówił
Krzysztof Kolonko z Zarządu Głównego SEP, kol. Andrzej Wadowski
z Koła Trenowego SEP Busko-Zdrój (Oddział Kielecki SEP).
Na końcu przemówił Bożydar Dunin-Kozicki - kanclerz Stowarzyszenia Rodu Duninów.
W trakcie trwania uroczystości zaproszeni goście mieli możliwość
wpisania do Księgi Pamiątkowej życzeń i gratulacji dla Jubilata.
Księga została również uzupełniona o adresy gratulacyjne nadesłane przez osoby, które nie mogły wziąć udziału osobiście w uroczystości. Życzeniem Jubilata było, aby zamiast kwiatów przeznaczone kwoty zostały wpłacone na konto Domu Dziecka nr 2 im.
Janusza Korczaka w Warszawie. Dyrekcja placówki przekazała Jubilatowi pisemne podziękowanie, natomiast wychowankowie przygotowali piękną laurkę.

Fot. 6. Księga pamiątkowa (fot. Ewa Materska).

Fot. 5. Tort urodzinowy (fot. Ewa Materska).

Po zakończeniu oficjalnych obchodów prezes SEP Piotr Szymczak
zaprosił zgromadzonych na spotkanie koleżeńskie do restauracji
Avangarda. Spotkanie przebiegało w bardzo pozytywnej, miłej
i koleżeńskiej atmosferze, udział w uroczystości wzięło
ok. 160 osób.
Jeszcze raz sto lat! Życzymy Jubilatowi.
oprac. Mariusz Poneta - Dział Organizacyjny Biura SEP

