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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Spotkanie patriotyczne koła SEP  
w Busku Zdroju 
Dnia 8 listopada 2013 r. w Wiślicy buscy elektrycy 
i energetycy zrzeszeni w Kole SEP w Busku-Zdroju 
obchodzili 95. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę oraz 99. rocznicę boju pod Czarkowami. 
W uroczystości udział wzięli między innymi: dyrektor 
PGE-Obrót SA Oddział w Skarżysku Kamiennej 
Tomasz Herman, gospodarz terenu - dyrektor Rejonu 
Energetycznego Czesław Maj, przedstawiciele lokal-
nych władz, liczna grupa sepowców z kół SEP 
w Jędrzejowie, Miechowie, Pacanowie i Busku oraz 
poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy 
AK Koło Busko. Odczytano list prezesa SEP prof. 
Jerzego Barglika skierowany do uczestników 
uroczystości. 

 
Fot. 1. Od lewej Kol. Kol. Andrzej Wadowski i Iwona Rajdowa. 

Prezes Koła SEP Busko Kol. Andrzej Wadowski 
powitał zaproszonych gości i członków SEP pod-
kreślając, że tegoroczne spotkanie odbywa się już po 
raz dziewiętnasty w historycznej Wiślicy, w sercu 
pięknego regionu Ponidzia. Wysłuchano hymnu naro-
dowego. W dalszej części swojego wystąpienia Kol. 
Andrzej Wadowski poinformował o przygotowaniach 
Koła SEP w Busku do uroczystych obchodów 100. 
rocznicy bitwy pod Czarkowami oraz o zbliżającym 
się zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Kole za 
kadencję 2010-2014.  
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy udali się 
autokarem do miejsc pamięci narodowej. Najpierw do 
Uciskowa w gminie Korczyn na cmentarz 2 tysięcy 
żołnierzy austrowęgierskich, rosyjskich i polskich, 
którzy polegli w I wojnie światowej i we wrześniu 
1939 r. Następnie do miejscowości Czarkowy na 
cmentarz legionistów, żołnierzy września 1939 r. 
i żołnierza Armii Krajowej. Stamtąd do Opatowca 
pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
do Ksan, pod tzw. pomnik trzech żołnierzy, 

upamiętniający legionistów, partyzantów i żołnierzy, 
którzy walczyli tu w okresie I i II wojny światowej. 

 
Fot. 2. Uczestnicy uroczystości przy pomniku marszałka Piłsudskiego 
w Opatowcu. 

We wszystkich tych miejscach delegacje składały 
wiązanki kwiatów i zapalały znicze. W każdym z tych 
historycznych miejsc Kol. Andrzej Wadowski przed-
stawiał krótką historię wydarzeń sprzed lat. Tuż przed 
zmrokiem uczestnicy powrócili do Wiślicy na 
tradycyjny poczęstunek przy ognisku. 

Redaktor Naczelna „Spektrum” Iwona Gajdowa. 

Krótko 
• W dniu 7 listopada 2013 r. w kilkudziesięciu 
szkołach w całym kraju odbyl się I etap zawodów 
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 
EUROELEKTRA. Więcej informacji na stroniue 
własnej Olimpiady. 
• Na głównej stronie internetowej SEP znajduje się 
ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę dyplomową 
inżynierską i magisterską. Zachęcamy do zgłaszania 
prac do konkursu. 
• Do konca listopada 2013 r. przedłużono termin 
ogólnopolskiej ankietyzacji prowadzonej przez 
młodych członków z Oddzialu Gdańskiego SEP. 
• W dniu 12 listopada 2013 r. odbył się Wieczór 
Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Oddział 
Zagłębia Węglowego SEP. Więcej informacji jutro. 


