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leniowa i egzaminacyjna. Imprezami, które na
stałe wpisały się w kalendarz krajowych konferencji są Lubuskie Konferencje NaukowoTechniczne MITEL organizowane we współpracy z wydziałami elektrycznymi wyższych
uczelni oraz firmami z branży elektrycznej.

Jubileusz Oddziału Gorzowskiego SEP
W dniu 24.05. br. w Ośrodku Szkoleniowym
ENEA SA w Zdroisku k/Gorzowa Wlkp. odbyły
się uroczystości związane z XXX-leciem Oddziału Gorzowskiego SEP. Uczestników uroczystości powitał prezes Oddziału Gorzowskiego Eugeniusz Kaczmarek

Fot.2 Okolicznościowy upominek od ZG SEP wręcza członek ZG
SEP Janusz Borowski

Jubileusz był doskonałą okazją do wręczenia
zasłużonym działaczom OG odznak honorowych i medali pamiątkowych nadanych
przez ZG SEP, a także dyplomów i nagród Zarządu OG.
Fot.1Prezes Oddziału Gorzowskiego SEP Eugeniusz Kaczmarek
wita uczestników spotkania jubileuszowego

Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się
przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych z Wojewodą Lubuskim Wojciechem
Perczakiem na czele, reprezentanci zaprzyjaźnionych oddziałów, ludzie świata nauki i techniki, goście z wielu współpracujących zakładów
pracy i szkół. W zastępstwie prezesa SEP na
uroczystości przybył członek ZG SEP Janusz
Borowski, który odczytał list i wręczył upominek. W okolicznościowym referacie, któremu
towarzyszyła prezentacja multimedialna, Prezes
OG SEP Eugeniusz Kaczmarek podsumował
bogaty dorobek Oddziału. Podkreślenia wymaga
aktywność OG w zakresie organizacji imprez
naukowo technicznych. W okresie swego istnienia Oddział zorganizował ich niemal 1200.
Na uwagę zasługuje również działalność szko-

Fot.3 Dekoracja odznaczeniami stowarzyszeniowymi

Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa
wystawa, na której można było zapoznać się z
interesującymi dokumentami, fotografiami i
urządzeniami elektrycznymi z całego okresu
niemal od początku elektryfikacji ziemi gorzowskiej. Lata działalności OG SEP zostały
opisane w obszernej i profesjonalnie wydanej
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-2monografii. Trudu jej opracowania podjął się
Jerzy Szmyt, założyciel, a następnie wieloletni
Prezes Oddziału. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zebrani mieli okazję rozkoszować się brzmieniem muzyki i śpiewu w wykonaniu Cygańskiego Teatru Muzycznego „TERNO”, po czym czekała ich kolacja koleżeńska,
w czasie której rozmowom i wspomnieniom nie
było końca. W kolejnym Infosepiku zamieścimy
informację dotyczącą targów Energetyki i Budownictwa GOBUD 2007, które odbyły się w
dzień po jubileuszu Oddziału.
Janusz Borowski
Zebranie Centralnej Komisji Młodzieży i
Studentów SEP
W dniu 25.05.2007 r. w gmachu NOT w Radomiu odbyło się czwarte w tej kadencji posiedzenie CKMiS z udziałem Studenckiej Rady Koordynacyjnej, której obrady rozpoczęły się 24 maja 2007 r. SRK zajęła się problematyką młodzieży w Stowarzyszeniu, a zwłaszcza pozyskiwaniem młodych liderów, pomocą w zakładaniu nowych kół i ich rejestracją na uczelni.

Informatyki Uczelni Technicznych” planowanego do przedstawienia na ogólnopolskim spotkaniu dziekanów w Krakowie na początku
czerwca br. Ponadto, odbyło się spotkanie z
władzami Wydziału Transportu Politechniki
Radomskiej, zaprezentowano kandydatury do
Kapituły Konkursu o tytuł wyróżniającego się
nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży
oraz odnotowano diamentowy jubileusz naszego
kolegi prof. dr hab. inż. Dionizego Saniawy.
Bogate posiedzenie zakończyło się sympatycznym spotkaniem integracyjnym przy ognisku z
udziałem członków Zarządu Oddziału Radomskiego i ZG SEP.

Fot. 5 Centralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP – pamiątkowa fotografia po zakończeniu obrad
(fot. Tadeusz Karwat)

Fot. 4 Studencka Rada Koordynacyjna SEP i jej goście
(fot. Tomasz Pieńkowski)

Głównymi tematami spotkania CKMiS były:
akceptacja kwestionariusza ankiety do opracowania raportu nt. „Warunki działania młodzieżowych kół SEP i problemy młodych liderów”,
zaopiniowanie regulaminu nadania medalu im.
Michała Doliwo-Dobrowolskiego, zatwierdzenie programu IX Dni Młodego Elektryka w
Szczecinie w dniach 11-14.10.2007 r. oraz dyskusja nad tezami do referatu pt. „Współpraca
SEP z wydziałami Elektrotechniki, Elektroniki i
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Gospodarzom spotkania, kolegom z Zarządu
Oddziału Radomskiego SEP, a w szczególności
D. Saniawie i J. Rybskiemu należą się słowa
serdecznego podziękowania. Kolejne spotkanie
zaplanowano w trakcie ODME.
XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa
W dniu 31 maja w sali konferencyjnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
odbyła się XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa. Uczestników zebrania powitał dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej prof. Stanisław Wincenciak. Oficjalnego
otwarcia konferencji dokonał prezes SEP Jerzy
Barglik. Wszystkie referaty zostały wydrukowane w specjalnym numerze miesięcznika
„Przegląd Elektrotechniczny. Głównym organizatorem konferencji jest Polski Komitet Oświetleniowy SEP, a pracom Komitetu Organizacyjnego kierował przewodniczący PKOś Jan
Grzonkowski.
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dokona podsumowania odbytej podczas nich
dyskusji.

Fot.6 Dziekan Wydziału Elektrycznego wita uczestników konferencji
fot. Lech Nowosad

III seminarium nt. nowego „prawa energetycznego”
W dn. 31.05.br. w Muzeum Techniki w Warszawie – odbyło się III z cyklu seminariów poświęconych nowemu „Prawu Energetycznemu”
zorganizowane przez SEP i Ministerstwo Gospodarki. Tematem był system bilansowania
energii elektrycznej. Uczestniczyło trzydzieści
jeden osób. Seminarium otworzył prezes SEP
Jerzy Barglik, a następnie głos zabrał dyrektor
Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki Andrzej Kania. Podobnie jak poprzednie
seminaria obrady prowadzili: redaktor naczelny
„Energetyki” Tomasz Kołakowski i redaktor
naczelny „Wokół Energetyki” Andrzej Nehrebecki. Pierwszym mówcą był przewodniczący
Centralnego Kolegium Sekcji Energetyki
Krzysztof Lipko. Z kolei głos zabrał Robert Guzik, dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji Urzędu Regulacji Energetyki. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dyrektora Tomasza Sikorskiego z PSE
Operator SA. Po przerwie kawowej głos zabrali
Dariusz Niemiec (zastępca dyrektora ds. handlu
w PKE SA), Janusz Bil Dyrektor ds. Regulacji i
Rozwoju Rynku, Grupa Vattenfall Poland oraz
przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Jerzy
Maślanka. Seminarium zakończyło cykl seminariów poświecony przygotowaniom do opracowania nowego prawa energetycznego. Podsumowania obrad i ciekawej dyskusji dokonał wiceprezes SEP Andrzej Boroń. W dniu 12 czerwca w Sejmie RP odbędzie się zebranie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki podczas
którego prezes SEP Jerzy Barglik przedstawi
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Fot. 7 Referat wygłasza dyrektor Tomasz Sikorski z PSE Operator SA
fot. Jerzy Barglik

Zebranie Prezydium ZG SEP
W dn. 31.05.br. w Muzeum Techniki, bezpośrednio po zakończeniu seminarium, o którym
mowa powyżej, odbyło się IV w kadencji posiedzenie Prezydium ZG SEP. Do udziału w
pierwszej części posiedzenia zostali zaproszeni
członkowie Zarządów: Oddziału Warszawskiego, Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji w Warszawie oraz Koła nr 801 przy
Oddziale Warszawskim SEP.
Druga część zebrania Prezydium poświęcona
była m.in.: omówieniu planu pracy ZG w II półroczu 2007r. oraz przygotowaniom do Międzynarodowego Dnia Elektryki, który odbędzie się
w dn. 14.06.br. w Instytucie Elektrotechniki w
Warszawie-Międzylesiu.
Zebrania, spotkania, konferencje, imprezy
w wielkim skrócie
• Prezes SEP spotkał się w dniu 29 maja w Krakowie z prorektorem ds. kształcenia AGH prof.
antonim Cieślą. Tematem spotkania były przygotowania do Międzynarodowego Kongresu
Unii Zastosowań Elektrotechniki UIE zaplanowane na 19-21 maja 2008 roku.
• W dn. 30.05 br. w Biurze SEP odbyło się zebranie Centralnej Komisji Historycznej, któremu
przewodniczył Jan Jagoda. W zebraniu udział
wzięło 14. członków Komisji, a w jego części
udział wziął Prezes SEP. Główną tematyką ze-
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brania było omówienie projektu regulaminu
kroniki SEP oraz przygotowania do jubileuszu
90-lecia SEP.
Tego samego dnia w Domu Technika w Warszawie odbyło się zebranie Centralnego Kolegium
Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP
Także w dn. 30.05.br. Prezes SEP spotkał się w
siedzibie SEP z Wiceprezesem Zarządu PSEOperator SA Wojciechem Kułagowskim oraz z
dyrektor Biura PSE Operator Magdaleną Wasiluk-Hassa. W spotkaniu uczestniczyła Sekretarz
Generalna SEP Jolanta Arendarska.
Tego samego dnia w godzinach popołudniowych prezes SEP spotkał się w Biurze SEP z
prezesem Oddziału Zamojskiego SEP Markiem
Chmielewskim. Omówiono między innymi
przygotowania do wrześniowego posiedzenia
Rady Prezesów. W spotkaniu uczestniczyła Sekretarz Generalna SEP Jolanta Arendarska i
kierowniczka Działu Prezydialnego Małgorzata
Gregorczyk.
W dn. 30.05.br. Prezes SEP i Sekretarz Generalna wzięli udział w części obrad konferencji
„Polska elektroenergetyka – realia, problemy,
dylematy”, a wieczorem w towarzyszącej konferencji Gali Energetyki w Villi Foksal.
W dn. 31.05.br. w Centrum NaukowoTechnicznym Kolejnictwa w Warszawie odbyło
się zebranie Centralnego Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP.
Od wczoraj w Krakowie i Wieliczce trwa XVII
Ogólnopolski Zjazdu Dziekanów Wydziałów
Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki zorganizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą
w dn. 4-6.06.br.
Międzynarodowy Dzień Elektryki’2007
Uroczystości centralne Międzynarodowego
Dnia Elektryki w dniu 14 czerwca odbędą się
tym razem w siedzibie Instytutu Elektrotechniki
w Warszawie – Międzylesiu. Rozpoczęcie
przewidziano na godzinę 12.00. Wcześniej w
salach BBJ SEP odbędą się zebrania ZG SEP i
GKR. Punktualnie o godz. 12.30 rozpocznie się
uroczysta sesja z okazji Międzynarodowego
Dnia Elektryki. Po wystąpieniu okolicznościowym prezesa SEP nastąpi wręczenie odznak
medali i stowarzyszeniowych. Wręczone zostaną medale Prezesa SEP przyznane w bieżącym
roku na imprezach targowych w Kielcach, Po-
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znaniu i Bełchatowie, Prezesi najlepszych kół
SEP otrzymają okolicznościowe proporce, dyplomy i nagrody pieniężne. Wyniki konkursu na
najaktywniejsze koło w roku 2006 zamieszczone są już od pewnego czasu na stronie internetowej SEP. Rozstrzygnięty zostanie konkurs im.
Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł
naukowo-techniczny opublikowany w prasie
stowarzyszeniowej. Dyplomy otrzymają autorzy
wszystkich artykułów zakwalifikowanych przez
redakcje czasopism, natomiast jury konkursu
pracujące pod przewodnictwem prof. Mieczysława Heringa przyznało nagrody pieniężne autorom sześciu najlepszych artykułów. Za najlepszy artykuł została uznana praca prof. Romana
Bartnika z Instytutu Chemii Politechniki Łódzkiej pt. „Wpływ kosztów eksploatacji oraz cen
nośników energii na wartość rynkową prywatyzowanych elektrociepłowni” zamieszczona w
numerze 3/2006 miesięcznika "Energetyka".
Pełne wyniki konkursu zostaną niebawem zamieszczone na stronie internetowej SEP. Po
krótkiej przerwie na kawę odbędzie się sesja referatowa. Referat wiodący pod tytułem „Polityka Polskiej Akademii Nauk w sprawie energetyki” wygłosi prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński, dyrektor Wydziału IV Nauki Techniczne
w Polskiej Akademii Nauk. Kolejne dwa referaty przedstawią: dr Stefan Wojtowicz z Instytutu
Elektrotechniki na temat pojazdów elektrycznych oraz dyrektor BBJ SEP Janusz Okólski na
temat „Certyfikacja w elektryce”. Po zakończeniu sesji referatowej zebrani będą mogli zwiedzić laboratoria Instytutu Elektrotechniki i Biura
Badawczego ds. Jakości SEP. Na zakończenie
uroczystości odbędzie się spotkanie towarzyskie
przy grillu. Nie mamy wątpliwości, ze dopisze
pogoda. Podczas tej części uroczystości będzie
doskonała okazja do dyskusji panelowej w następujących grupach tematycznych: „Działalność koła SEP - możliwości, ograniczenia”,
„Znaczenie prasy stowarzyszeniowej – osiągnięcia, trudności”, „Stowarzyszenie Elektryków Polskich – funkcje, oczekiwania, perspektywy.. Uprzejma prośba o telefoniczne bądź emailowe potwierdzenie obecności. Osoby, które chciałyby otrzymać zaproszenie na
MDE’2007 proszone są o kontakt z Biurem
SEP, tel. 022 5564315, fax 022 55 64 301,
e-mail sep@sep.com.pl. Zapraszamy!
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