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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Ogólnopolskie obchody roku  
im. prof. Romana Dzieślewskiego 
W dniach 27 - 29 września 2013 r. w Rzeszowie 
i we Lwowie odbyły się uroczyste obchody patrona 
roku 2013 w SEP prof. Romana Dzieślewskiego. 
Organizatorem imprezy był Oddział Rzeszowski 
SEP, a pracom Komitetu Organizacyjnego przewod-
niczył prezes Oddziału Kol. Bolesław Pałac.  
Z okazji 150-lecia urodzin Profesora Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich wspólnie z Polskim Towarzy-
stwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 
zorganizowało seminarium historycznym, które od-
było się pierwszego dnia w auli głównej Politechniki 
Rzeszowskiej - uczestniczyło w nim około 150 osób. 
Obecni byli członkowie rodziny Profesora, w tym 
dwie wnuczki. Przed rozpoczęciem seminarium  
uczestniczono w mszy świętej w intencji Profesora. 
Odbyło się także wspólne spotkanie SEP i PTETiS. 
Seminarium otworzył JM Rektor Politechniki Rze-
szowskiej prof. Marek Orkisz. Następnie głos zabra-
li: dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 
prof. Grzegorz Masłowski, przewodniczący PTETIS 
prof. Krzysztof Kluszczyński oraz prezes SEP prof. 
Jerzy Barglik. Wysłuchano prezentacji wiceprezesa 
Oddziału Rzeszowskiego SEP Kol. Zbigniewa 
Stycznia oraz członka honorowego SEP i PTETiS 
prof. Jerzego Hickiewicza. Obejrzano film nakręco-
ny staraniem Oddziału Rzeszowskiego SEP. Prezes 
SEP wręczył kilkunastu osobom odznaczenia stowa-
rzyszeniowe. Na zakończenie obejrzano piękny wy-
stęp Zespołu Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”.  
Jednak najważniejsza część uroczystości miała miejsce 
w sobotę we Lwowie, gdzie udała się pięćdziesięcio-
osobowa grupa sepowska oraz rodzina Profesora. 

 
Fot. 1. Spotkanie w Auli Matejkowskiej.                   fot. Teresa Machoń 

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnej wizyty 
w słynnej Auli Matejkowskiej Politechniki Lwow-
skiej, gdzie uczestników powitał prorektor ds. 

Wspólpracy Międzynarodowej prof. Yuriy 
Rashkevych. Następnie zwiedzono galerię rektorów 
Uczelni zatrzymując się na dłuższą chwilę przy por-
trecie rektora prof. Romana Dzieślewskiego. Kulmi-
nacyjnym, bardzo wzruszającym momentem uroczy-
stości było złożenie wieńca i zapalenie zniczy przy 
odnowionym grobowcu rodziny Dzieślewskich na 
Cmentarzu Łyczakowskim. Odnowienie grobowca 
na zabytkowym Cmentarzu Łyczakowskim stało się 
możliwe dzięki wniesieniu skladek przez wszystkie 
oddziały Stowarzyszenia Elektryków Polskich!  
Obszerna, ilustrowana zdjęciami relacja ukaże się na 
głównej stronie internetowej SEP. Organizatorom 
należą się ogromne słowa uznania za znakomitą, 
perfekcyjną organizację imprezy. Do tematyki tego 
bardzo udanego spotkania powrócimy w kolejnych 
Infosepikach.  

Spotkanie jesienne Oddziału Białostockiego 
W dniu 27 września 2013 r. Zarząd Oddziału Biało-
stockiego SEP zorganizował doroczne jesienne oddzia-
łowe spotkanie integracyjne, tym razem w ośrodku 
„Karczma Macieja” w Borkach k. Królowego Mostu. 
W imprezie brało udział ponad 140 uczestników. Wy-
słuchano prezentacji prof. Karola Aniserowicza nt. 
„Mechanizmy i efekty oddziaływania pól elektroma-
gnetycznych na organizm człowieka”, która spotkała 
się z bardzo dużym zainteresowaniem. 

 
Fot. 2. Wykład prof. Karola Anusiewicza. 

Z kolei biesiada koleżeńska upłynęła przy smacz-
nym regionalnym jadle oraz tańcach przy wyśmieni-
tej muzyce serwowanej na żywo przez „Kapelę Cy-
mes”. Impreza była bardzo udana i minęła we wspa-
niałej koleżeńskiej atmosferze.   

Paweł Mytnik, wiceprezes Oddziału Białostockiego SEP  

Wycieczka Oddziału Piotrkowskiego SEP  
dotarła już do Armenii. Relacja prezesa Oddziału 
Piotrkowskiego SEP Kol. Marka Młynarczyka w ju-
trzejszym Infosepiku.  


