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TYGODNIK INTERNETOWY, UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. 

SPIS TREŚCI 
• XI Walne Zgromadzenie Delegatów SEP 

w Katowicach 
• Zebranie ZG SEP 
• „Radioelektronik” 
• Oddziały, koła, sekcje, komitety, komisje 
• Jednym zdaniem  
• Wybory w kolach 
• Smutna wiadomość 

XI Walne Zgromadzenie Delegatów SEP 
w Katowicach 
Ostatnimi elementami części roboczej pierwszego 
dnia obrad XI Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Kato-
wicach były wybory członków Komisji Rewizyjnej, 
Sądu Koleżeńskiego oraz ustalenie miejsca kolejne-
go XII Zgromadzenia. Nadchodzący szybkimi kro-
kami 1 września 1939 roku uniemożliwił jednak re-
alizację tego ostatniego postanowienia. O godz. 
21.00 w reprezentacyjnych salach Urzędu Woje-
wódzkiego odbył się bankiet-raut z tańcami. Obo-
wiązywały stroje wizytowe. Koszt udziału wynosił 
8 zł. Na czas obrad oficjalnych przygotowano od-
dzielny program dla pań. Tak to wówczas nazywa-
no, widocznie nie było wówczas delegatów – kobiet.  
Jeszcze dzień przed Zgromadzeniem, w dniu 18 
czerwca 1939 r. w godz. 16.00-18.00, panie zwie-
dzały Katowice. Zbiórka nastąpiła przed halą dwor-
ca kolejowego pod tablicami Związku Propagandy 
Turystyki. Zwiedzanie odbywało się w dwóch gru-
pach: autokarowej i pieszej. Udział w wycieczce był 
bezpłatny. Oczywiście 18 czerwca 1939 r. wieczo-
rem panie wzięły udział w spotkaniu zapoznawczym 
uczestników Zgromadzenia w lokalu Syndykatu 
Polskich Hut Żelaznych w Katowicach przy ul. 
Lompy 14. Także w kolejne dni zjazdowe program 
imprez towarzyszących był bardzo bogaty, ale o tym 
już za tydzień.                                         Jerzy Barglik 

Zebranie ZG SEP 
W dniu 26 stycznia 2010 r. w salach Przemysło-
wego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie 
odbyło się kolejne zebranie ZG SEP. Obecni byli: 
prezes SEP Jerzy Barglik, wiceprezes Andrzej Bo-
roń oraz członkowie ZG SEP: Jerzy Bielawski, 
Andrzej Ciepły, Zbigniew Lange, Zbigniew Lub-
czyński, Lech Nowosad, Piotr Szymczak 
i Krzysztof Woliński, sekretarz generalna SEP  

Jolanta Arendarska, przewodniczący GKR  
Tomasz Kołakowski oraz Małgorzata Gregor-
czyk i Ewa Materska z Biura SEP. Część uroczy-
sta zebrania rozpoczęła się w gabinecie prezesa 
PIT Andrzeja Wilka pamiętającym jeszcze czasy 
twórcy Instytutu: prof. Janusza Groszkowskiego.  

Fot. 1. Część uroczysta zebrania ZG SEP.                    fot. Ewa Materska 
Uczestników części uroczystej spotkania powi-
tał prezes PIT Andrzej Wilk. Krótko omówił 
najważniejsze osiągnięcia i zamierzenia firmy. 
Obok członka Zarządu PIT pani Anny Prze-
woźniak, w spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele kierownictwa firmy oraz prof. prof. Jan 
Felicki i Andrzej Jakubiak, Wojciech Kocańda, 
Bronisław Stec, Zbysław Kucza.  

Fot. 2. Od lewej: Andrzej Jakubiak, Bronisław Stec, Wojciech Kocańda, 
Zbysław Kucza.                                                            fot. Ewa Materska 
Po wystąpieniu prezesa PIT sylwetkę prof. Janusza 
Groszkowskiego przybliżył członek honorowy SEP 
prof. Jan Felicki. Następnie odbyła się uroczystość 
wręczenia wyróżnień SEP. Medalem im. prof. Janu-
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sza Groszkowskiego został wyróżniony Przemysłowy 
Instytut Telekomunikacji SA. 

Fot. 3. Przed chwilą prezes SEP wyróżnił Przemysłowy Instytut Telekomuni-
kacyjny SA medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego. Od lewej: Anna 
Przewoźniak, Andrzej Wilk, Jerzy Barglik.   fot. Ewa Materska 
Z kolei prezes SEP wręczył medale 90-lecia SEP: 
członkowi ZG SEP Lechowi Nowosadowi i wice-
prezesowi OEIT Wojciechowi Kocańdzie. Na-
stępnie prezes SEP Jerzy Barglik i wiceprezes 
OEIT Wojciech Kocańda wręczyli medale  
90-lecia kolejnym czterem osobom: Andrzejowi 
Jakubiakowi, Bogumiłowi Stecowi, Zbysławowi 
Kuczy i Andrzejowi Wilkowi. Ostatnim punktem 
była inauguracja ogłoszonego przez SEP roku 
prof. Stanisława Fryzego. Sylwetkę Profesora na-
kreślili: Tomasz Kołakowski i Zbigniew Lubczyń-
ski. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część ro-
bocza posiedzenia. 

Fot. 4. Część robocza zebrania ZG SEP. Od lewej: Jerzy Bielawski, 
Zbigniew, Lubczyński, Tomasz Kołakowski, Jolanta Arendarska, Jerzy 
Barglik, Andrzej Boroń, Andrzej Wilk (stoi).             fot. Ewa Materska 
ZG SEP jednomyślnie zaakceptował protokół ze-
brania Prezydium ZG SEP, wysłuchał informacji 
prezesa, skarbnika i sekretarz generalnej SEP 
oraz sprawozdania posiedzenia Rady Krajowej 
FSNT NOT. ZG SEP ustalił klucz wyborczy na 
XXXV WZD w Katowicach w proporcji jeden 
delegat na każde rozpoczęte 120 członków od-

działu wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. ZG 
SEP zaakceptował wykaz imprez targowych obję-
tych patronatem SEP. Wysłuchano informacji 
o sprawach prawnych i zaakceptowano protokół 
zebrania.  

„Radioelektronik” 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich po uzyska-
niu zgody współwłaściciela tytułu FSNT NOT 
i w porozumieniu z osobami zainteresowanymi 
wznowieniem wydawania, podjęło działania 
w kierunku reaktywacji zawieszonego przez Wy-
dawnictwo „SIGMA NOT” w czerwcu ub.r. mie-
sięcznika „Radioelektronik”. Decyzję w tej 
sprawie podjęto podczas spotkania prezesa SEP 
z przedstawicielami Redakcji. Pierwsze wydanie 
„Radioelektronika” w wersji internetowej jest 
planowane na początek lutego br.  
Przypomnijmy, że pierwszy numer dwutygodni-
ka „Radioamator” - protoplasty współczesnego 
„Radioelektronika” - ukazał się 25 września 1924 
roku! Po wojnie wznowiono wydawanie Radio-
amatora w 1948 roku. W roku 1961 zaczęto wy-
dawać „Radioamator i Krótkofalowiec” – pismo 
łączące tematykę radiową z krótkofalarstwem. 
W latach siedemdziesiątych nastąpiła kolejna 
zmiana tytułu, wprowadzono nową nazwę – „Ra-
dioelektronik”, a w roku 1991 „Radioelektronik 
Audio-HiFi-Video”. Nakład „Radioelektronika” 
spadł do ok. 14 tys. Egzemplarzy i w czerwcu 
2009 roku spółka „Radioelektronik” i wydawca 
„SIGMA NOT” podjęły decyzję o rezygnacji 
z wydawania czasopisma.  
Głównymi zamierzeniami SEP w najbliższym 
czasie będą: odbudowa utraconej pozycji mie-
sięcznika „Radioelektronik” na rynku, budowa 
i utrzymanie aktywnego portalu internetowego 
www.radioelektronik.pl                       Cezary Rudnicki 

Oddziały, Koła, Komisje, Sekcje, Komitety 
• W dniach 19-21 stycznia 2010 r. w Biurze 

Badawczym ds. Jakości SEP miała miejsce 
kompleksowa ocena przeprowadzona przez 
międzynarodowy zespół audytorów z Włoch 
i Niemiec. Dotyczyła ona: trzyletniego okresu 
działalności, posiadanych kompetencji i zgod-
ności działania z wymaganiami międzynaro-
dowych norm i przepisów. Ocenione zostały 
obie części laboratorium BBJ (w Warszawie 
i Lublinie) oraz jednostka certyfikująca.  
Audytorzy zagraniczni z dużym uznaniem od-
nieśli się do poziomu usług świadczonych 
przez BBJ SEP.                             Janusz Okólski 
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Fot. 5. Od lewej: (przodem) Fabio Gargantini, audytor wiodący; Reiner 
Liebske, audytor techniczny;  Janusz Okólski dyrektor BBJ; (tyłem): Jerzy 
Kociszewski, kierownik Jednostki Certyfikującej BBJ; Joanna Wojciechow-
ska - tłumaczka; Włodzimierz Wojciechowski, kierownik Laboratorium. 

• Z opóźnieniem publikujemy krótką relację ze 
Spotkania Noworocznego Oddziału Częstochow-
skiego SEP, które odbyło się w dniu 11 stycznia 
2010 r. Uczestniczyło w nim 75 osób. Prezes 
Oddziału Zenon Panicz omówił dokonania Od-
działu w 2009 r. Podkreślone zostały fakty po-
czytności strony internetowej oddziału (50 tys. 
odwiedzin w 2009 roku!) oraz dużej liczby prze-
prowadzonych seminariów zawodowych. Szer-
sza informacja o spotkaniu ukaże się w Śląskich 
Wiadomościach Elektrycznych i w biuletynie 
„Spektrum”. 

• W dniu 29 stycznia 2010 r. w Domu Kultury Ko-
lejarza w Krakowie przy ul. św. Filipa odbyło się 
tradycyjne spotkanie noworoczne Oddziału Kra-
kowskiego SEP. Obecny był wojewoda małopol-
ski Stanisław Kracik, przedstawiciel Urzędu 
Miasta w Krakowie, dziekani Wydziałów Elek-
trycznych Akademii Górniczo-Hutniczej 
i Politechniki Krakowskiej.  

 
Fot. 6. Wystąpienie członka honorowego SEP Stanisława Kreczmara. 

 fot. Jerzy Barglik 
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia się 
wszystkich uczestników. Prezes Oddziału Jan 

Strzałka omówił dokonania Oddziału Krakow-
skiego SEP w minionym roku. Prezes SEP Je-
rzy Barglik wręczył Wojewodzie Małopol-
skiemu Stanisławowi Kracikowi, członkowi 
koła SEP przy KFAP złotą odznakę honorową 
SEP.  

Fot. 7. Prezes SEP Jerzy Barglik wręcza Wojewodzie Małopolskiemu 
Stanisławowi Kracikowi złotą odznakę honorową SEP. 

Z kolei prezes SEP oraz Wojewoda Małopolski 
wręczyli kilku osobom: medale 90-lecia, meda-
le im. Alfonsa Hoffmanna i odznaki honorowe 
NOT. Jednym z wyróżnionych był wiceprezes 
SEP Janusz Kłodos.  

Fot. 8. Moment wręczenia medalu 90-lecia SEP. Od lewej: Janusz Kłodos, 
Jozefa Wojcieszek-Poprawa, Stanisław Kracik, Jerzy Barglik. 

Niespodzianką artystyczną wieczoru był tym ra-
zem występ mistrzyni Polski w… tańcu brzucha. 
Tradycyjnym uzupełnieniem programu imprezy 
były deklaracje składki przez członków wspierają-
cych oraz loteria fantowa.  

• Na stronie internetowej SEP znajduje się infor-
macja o konkursie SEP na wyróżniające się prace 
dyplomowe i najlepszą publikację młodzieżową 
za 2009 r; zachęcamy oddziały do zgłaszania 
prac i publikacji do konkursu. 

• Ukazał się bogato ilustrowany nr 9 Informatora 
Oddziału Wrocławskiego SEP, zawierający pod-
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sumowanie najważniejszych wydarzeń 
w Oddziale w roku 2009. 

Jednym zdaniem 
• W uzupełnieniu informacji o uroczystości nada-

nia Laurów Umiejętności i Kompetencji za rok 
2009 z nr 93/2010 Infosepika dwie migawki 
z gali, która odbyła się w Zabrzańskim Domu 
Muzyki i Tańca w sobotę 16 stycznia 2010 roku. 

 
 

Fot. 10. Widok ogólny Sali Domu Muzyki i Tańca. W pierwszym rzę-
dzie marszałek Senatu Bogdan Borusewicz laureat Diamentowego Lau-
ru Umiejętności i Kompetencji 2009 (zdjęcie górne).  
Moment wręczenia Platynowego Laura Umiejętności Kompetencji. Od 
lewej: Andrzej Arendarski, Tadeusz Donocik, laureat Henryk Spierewka 
(dolne zdjęcie). 

• Skutki ataku zimy odczuwa wciąż wielu miesz-
kańców południowej Polski pozbawionych do-
pływu energii elektrycznej. 

Fot. 11. Uszkodzony słup linii wysokiego napięcia. 

• Ukazał się nr 1/2010 INPE zawierający m.in. in-
formacje o ogłoszeniu przez SEP roku 2010 Ro-
kiem prof. Stanisława Fryzego oraz dwa artykuły 
Witolda Jabłońskiego na temat ochrony przeciw-
porażeniowej. 

• Prezes SEP Jerzy Barglik skierował list gratula-
cyjny do redaktora naczelnego Wiadomości 
Elektrotechnicznych Krzysztofa Wolińskiego 
z okazji przygotowania do druku tysięcznego 
numeru miesięcznika.  

• Odnotujmy, że w „Energetyce”, „Przeglądzie 
Elektrotechnicznym”, „Wiadomościach Elek-
trotechnicznych”, „Śląskich Wiadomościach 
Elektrycznych” ukazały się obszerne relacje 
z uroczystości nadania godności doktora  
honoris causa Politechniki Śląskiej prof. Sta-
nisławowi Bolkowskiemu; rozmowa z Profe-
sorem i relacja z uroczystości ukaże się też 
w najbliższym (nr 1/2010) Biuletynu Nauko-
wo-Technicznego i Organizacyjnego SEP 
”Spektrum”.  

Wybory w kołach 
Z dniem 31 stycznia 2010 roku dobiegła końca 
kampania sprawozdawczo-wyborcza w kołach Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich.  
W piątek 21 stycznia 2010 r. odbyło się walne ze-
branie koła SEP nr 1 przy PGE Elektrowni Bełcha-
tów SA. Koło liczy obecnie 404 członków i jest 
największym kołem stowarzyszeniowym, aktual-
nym i wielokrotnym laureatem konkursu na najak-
tywniejsze koło SEP w grupie kół dużych. Do naj-
ciekawszych imprez organizowanych przez Koło 
należą: konferencje i seminaria techniczne dotyczą-
ce różnych zagadnień energetycznych oraz tradycyj-
ne coroczne Spotkania u Hery i Sympozja u Zeusa. 
Koło prowadzi obsługę wycieczek technicznych po 
Elektrowni Bełchatów. W latach 2006-2009 odbyły 
się łącznie 623 wycieczki, w których uczestniczyło 
ponad 22 000 osób. Koło organizuje także dla swych 
członków liczne wycieczki krajowe i zagraniczne 
oraz wyjazdy teatralne. Prezesem koła na kadencję 
2010-2014 wybrano ponownie Jana Musiała, człon-
ka ZG SEP. 
Smutna wiadomość 
W dniu 27 stycznia 2010 r. zmarł w wieku 74 lat 
inż. Jerzy Skórzyński, długoletni pracownik Elek-
trowni „Skawina” i Elektrociepłowni „Kraków” SA; 
od 1967 r. aktywny członek Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich w Oddziale Krakowskim SEP.  
Pozostanie w naszej pamięci! 


