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1. W Zarządzie Głównym SEP 

Spotkanie dyrektorów agend SEP 

Z  inicjatywy prezesa SEP w dniu 30 września br. odbyła się  

narada robocza  z dyrektorami agend gospodarczych: 

BBJ, COSiW oraz BSiA z udziałem zaproszonych gości: se-

kretarza generalnego SEP, głównej księgowej SEP oraz kie-

rownika Działu Organizacyjnego Biura SEP. Celem spotkania 

było omówienie  aktualnych wyników finansowych agend  oraz 

planów działalności na 2015 r. Postanowiono spotkania takie 

odbywać cyklicznie raz w miesiącu. 

Małgorzata Gregorczyk, Dział Organizacyjny Biura SEP 

Zebranie Prezydium ZG SEP 

W  środę 8 października br. odbyło się zgodnie z harmo-

nogramem kolejne posiedzenie Prezydium ZG SEP. 

Głównymi tematami były: ramowy program SEP na nową ka-

dencję, przygotowany przez wiceprezesa SEP Kol. Marka 

Grzywacza oraz blok zagadnień związany z przygotowaniami 

do II Kongresu Elektryki Polskiej, który odbędzie się w dniach 

1 - 2 grudnia w Warszawie. Na spotkaniu zapoznano się z co-

miesięczną informacją nt. bieżącego stanu finansów oraz zało-

żeniami "Raportu otwarcia SEP w kadencji 2014/2018". Omó-

wiono także bieżące sprawy organizacyjne.  

Małgorzata Gregorczyk, Dział Organizacyjny Biura SEP 

 

2 . W Oddziałach SEP 

Uroczystości z okazji nadania Oddziałowi Gorzowskiemu SEP 

imienia mgr. inż.  Jerzego Szmyta 

W  dniu 4 października 2014 roku w Gorzowie Wielkopol-

skim odbyły się uroczystości z okazji nadania Oddzia-

łowi Gorzowskiemu SEP imienia mgr. inż. Jerzego Szmyta. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Katedralnym 

w intencji elektryków gorzowskich. Uroczystościom w Katedrze 

przewodniczył J.E. ks. biskup Tadeusz Lityński wraz z ks. inf. 

Tadeuszem Szmytem, którzy pobłogosławili tablicę upamięt-

niającą założyciela i pierwszego prezesa Oddziału, Członka 

Honorowego SEP. W uroczystościach wzięła udział liczna rze-

sza członków Oddziału Gorzowskiego SEP, przedstawiciele 

oddziałów z całej Polski, Zarządu Głównego SEP, wicewoje-

woda lubuski, radni Sejmiku Województwa Lubuskiego i Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp., przedstawiciele energetyki zawodowej, 

koncernu ENEA SA, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Roz-

działu Energii Elektrycznej oraz rodzina kol. Jerzego Szmyta. 

Druga część spotkania – sesja naukowo-techniczna – odbyła 

się w Hotelu FADO. Obrady prowadzili kol. Eugeniusz Kacz-

marek i Edward Cadler. Sesja rozpoczęła się od wręczenia od-

znaczeń państwowych i wyróżnień. Złoty Krzyż Zasługi ode-

brał kol. Edward Cadler, Srebrny Krzyż  Zasługi – prof. dr hab. 

inż. Grzegorz Benysek, medal im. prof. Mieczysława Pożary-

skiego – wicewojewoda lubuski Jan Świrepo. Referaty wygłosi-

li – dyrektor PRPiREE Andrzej Pazda – „Rola i zadania PTPi-
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REE” oraz  prof. Grzegorz  Benysek – „Sposoby poprawy efek-

tywności u odbiorców  energii elektrycznej”. Na ręce prezesa 

O. Gorzowskiego SEP kol. Eugeniusza Kaczmarka  przekaza-

no liczne okolicznościowe adresy oraz serdeczne życzenia. 

Uroczystość zakończono wspólnym obiadem, podczas którego 

wystąpili uczniowie Szkół Muzycznych. 

   Krzysztof Woliński, Rzecznik Prasowy SEP 

 

 

Fot. 1— tablica upamiętniająca kol. Jerzego Szmyta 

Fot. 2—odznaczenia państwowe otrzymali  (od lewej): Edward Cadler,  wice-

wojewoda Jan Świrepo, prof. Grzegorz Benysek  
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Zebranie Zarządu OZW SEP  i jubileusz Koła SEP nr 10 

przy Elbudzie Katowice 

W  dniu 6 października  2014 roku w sali konferencyjnej 

katowickiego Elbudu odbyło się 3. w kadencji 

2014/2018 zebranie Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego 

SEP. Uroczystą część zebrania poświęcono jubileuszowi 60-

lecia koła SEP przy PBE Elbud Sp. o.o. W tej części zebrania 

uczestniczył prezydent Katowic mgr inż. Piotr Uszok. Z okazji 

Jubileuszu zostały wręczone odznaczenia i medale  SEP oraz 

odznaczenia NOT. 

inf. i fot. Biuro OZW SEP  

3. Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 

Początek października to tradycyjnie koniec wakacji dla stu-

dentów. Wyższe uczelnie uroczyście otwierają nowy rok aka-

demicki. A oto, jak to odbywało się na niektórych z nich  

Politechnika Gdańska 

29  września na Politechnice 

Gdańskiej odbyła się inau-

guracja roku akademickiego 

2014/2015. Prezes Oddziału 

Gdańskiego SEP Waldemar Du-

najewski miał zaszczyt uczestni-

czyć na tej uroczystości jako gość honorowy. Dzięki temu mógł 

przedstawić krótką charakterystykę naszego Stowarzyszenia, 

jak i zachęcić przyszłych absolwentów do wstąpienia w jego 

szeregi. 

Podczas inauguracji zostały również wręczone dyplomy za te-

goroczny konkurs na "Najlepszą Pracę Dyplomową" organizo-

wany przez Gdański Oddział SEP. Nagrodzeni zostali: 

I nagrodą (5000 zł) : Krzysztof Giełdziński, Robert Przystalski 

"Projekt i budowa robota mobilnego poruszającego się po na-

powietrznych liniach energetycznych średniego i wysokiego 

napięcia" 

II nagrodą (3000 zł) Marcin Skibowski, Szymon Hejden, Paweł Rudnik 

"Napęd elektrycznego pojazdu Eco Car PG” 

III nagrodą (2000 zł) : Łukasz Bartkiewicz 

"Projekt stacji transformatorowej 15/0,4kV wnętrzowej prze-

znaczonej do zasilania niedużego zakładu przemysłowego” 

Wyróżnieniem: Adam Bartosz, Michał Siemiński 

"Projekt i wykonanie systemu sterowania w maszynie CNC na 
przykładzie drukarki 3D” 

Wyróżnieniem: Tomasz Dzikielewski 

„Realizacja mikroprocesorowego dozownika rozdrabniacza bi-

jakowego ssąco-tłoczącego" 

 Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy oraz już 

teraz zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów do 

wzięcia udziału w kolejnej edycji naszego konkursu. 

oprac i fot. Marek Behnke, Oddział Gdański SEP 

29  września 2014 r. zainaugurowano rok akademicki w 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. 

Ten dzień, sam w sobie uroczysty, obfitował w inne ważne wy-

darzenia. Przed samą inauguracją otwarty został nowy budy-

nek Wydziału Elektrycznego ZUT, w którym uruchomione będą 

laboratoria dydaktyczno-naukowe. Nowe Audytorium, najwięk-

sza sala audytoryjna uczelni, otrzymało imię prof. Stanisława 

Skoczowskiego, wybitnego automatyka, dziekana Wydziału 

Elektrycznego i rektora Politechniki Szczecińskiej, członka ho-

norowego Senatu Politechniki, w latach 1981-1984 członka 

Zarządu Głównego SEP. W uroczystości otwarcia budynku 

i  nadania imienia Audytorium uczestniczyły władze ZUT, za-

proszeni goście i sympatycy Wydziału oraz rodzina prof. S. 

Skoczowskiego, których przywitał dziekan prof. Stefan Domek. 

Tu właśnie uroczyście otwarty został nowy rok akademicki 

przez JM Rektora Włodzimierza Kiernożyckiego. Wykład inau-

guracyjny „Modele procesów rozwojowych w nauce” przedsta-

wił prof. Adam Żuchowski. 

Także w tym dniu i w tym Audytorium odbyła się ceremonia 

Fot. 3—referat wygłasza prezydent miasta Katowice Piotr Uszok 
Fot. 4—od lewej: prezes Oddziału Gdańskiego SEP Waldemar Dunajewski, 

przewodniczący komisji konkursowej dr inż. Henryk Boryń, dziekan Wydzia-

łu Elektrotechniki i Automatyki PG dr hab. inż. Leon Swędrowski oraz laure-

aci konkursu  
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nadania, w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauki i dla 

rozwoju uczelni, tytułu doktora honoris causa Zachodniopo-

morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. 

dr. hab. inż. Adamowi Żuchowskiemu. 

Prof. A. Żuchowski jest twórcą polskiej szkoły naukowej mier-

nictwa dynamicznego, prekursorem wprowadzenia do metrolo-

gii aparatu matematycznego stosowanego w teorii sterowania, 

nowych metod identyfikacji oraz technik symulacyjnych. 

oprac.  Iwona Sztompka , foto : Wydział Elektryczny ZUT 

 

Wojskowa Akademia Techniczna 

30  września br. uroczyście rozpoczę-

to rok akademicki w Wojskowej 

Akademii Technicznej. Na główne uroczy-

stości przybyło wielu gości, obecny był 

także prezes SEP Piotr Szymczak. W 

swoim wystąpieniu rektor WAT gen. bryg. 

prof. Zygmunt Mierczyk przedstawił osią-

gnięcia Akademii w ubiegłym roku akade-

mickim oraz zadania stojące przed uczel-

nią. Uroczystość była także okazją do wręczenia dyplomów 

doktora i doktora habilitowanego WAT oraz laureatom konkur-

sów: na najlepszą pracę magisterską i na najlepsze prace dy-

plomowe. Po części oficjalnej zastępca Szefa Sztabu General-

nego WP gen. Jan Dziedzic wygłosił wykład „Logistyka Sił 

Zbrojnych RP – stan aktualny i kierunki rozwoju”. 

oprac. Iwona Sztompka,  foto: WAT 

Już za kilka dni.... 

konferencja naukowo-techniczna organizowana przez Oddział 

Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP w Warszawie 

pt.: „Człowiek w środowisku elektromagnetycznym”.  

Miejsce: Warszawa, Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50  

termin: 15 października 2014 r., początek o godz. 10:00.  

Szczegóły oraz program konferencji na stronie:  

http://www.oeit.sep.org.pl bądź pod nr tel. (22) 827 71 27. 

Zapraszamy do udziału! 

Fot. 5 prezes SEP Piotr Szymczak składa gratulacje  prof.. A. Żuchowskiemu 

Fot. 6—nowy budynek Wydziału Elektrycznego ZUT 

SEP COSiW poleca  

SEP COSiW wykonał materiały promocyjne dla O/Poznańskiego SEP 

4 października 2014 roku miał miejsce kolejny 19-ty 

jesienny rajd samochodowy  Oddziału Poznańskiego 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  

Za tydzień pełna relacja z wydarzenia.  Znaczki oko-

licznościowe f56 mm,  opracował i wykonał SEP CO-

SiW.  Nowością w ofercie  SEP COSiW są personali-

zowane magnetyzery  do końcówek  wkrętaków oraz  

wymiennych bitów.  Idealny praktyczny prezent dla 

elektromontera  



Zespół Redakcyjny: Iwona Sztompka — red. naczelna, Marcin Jeżewski, Danuta Merska, Bogusław Muszyński,  
Bolesław Pałac 
Skład i opracowanie graficzne — Jarosław Cyrynger  
Rzecznik Prasowy SEP — Krzysztof Woliński 
Adres redakcji: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel. (22)556 43 05, kom. 533 314 914 

Hasło: „Elektryka i Cyfryzacja - Polska wobec wyzwań XXI wieku.” 
Termin: 1 i 2 grudnia 2014 r. 
Miejsce: Warszawski Dom Technika NOT, 01-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5  
Główni organizatorzy: Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Politechnika Warszawska przy wspar-
ciu Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Na-
czelnej Organizacji Technicznej 

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ 

mailto:historia.sep@sep.com.pl
http://kongres-sep.pl/
mailto:biuro@kongres-sep.pl
http://kongres-sep.pl/index.php/9-uncategorised/8-ii-kongres-elektryki-polskiej

