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1. W Zarządzie Głównym SEP

W numerze:

Zebranie Prezydium Zarządu Głównego SEP

W

dniu 5 listopada 2014 roku odbyło się 5. posiedzenie
Prezydium Zarządu Głównego SEP. Podczas spotkania: zaakceptowano projekt budżetu SEP na rok 2015. Dokument zostanie przekazany do opiniowania; zapoznano się z
propozycją wdrożenia narzędzi informatycznych w Stowarzyszeniu w perspektywie najbliższych lat - powołano zespół do
prowadzenia tego tematu; zapoznano się z aktualną sytuacją
finansową i organizacyjną związaną z przygotowaniami do II
Kongresu Elektryki Polskiej.
Krzysztof Woliński, rzecznik prasowy SEP

Inauguracyjne spotkania centralnych komisji SEP

28

października, w siedzibie Biura SEP odbyło się inauguracyjne spotkanie nowej jednostki w strukturze SEP Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych pod przewodnictwem kol. Józefy Okładło (członek ZG SEP, O. Tarnobrzeski SEP). Funkcję wiceprzewodniczącego powierzono kol. Jerzemu Szczurowskiemu (O. Warszawski SEP), a sekretarza
kol. Iwonie Fabjańczyk (O. EIT SEP). Prezes SEP wręczył
obecnym nominacje oraz wyraził nadzieję na korzyści, jakie
przyniesie funkcjonowanie Komisji w strukturze Stowarzyszenia. Zebrani skupili się głównie na przedyskutowaniu planu
działania na nadchodzący rok oraz projektu programu na kadencję.
Niestety, Komisji nie udało się spotkać w pełnym składzie, stąd
nieobecność na zdjęciu poniżej kol. Mariusza Pawlaka (O.
Płocki)
Józefa Okładło, CKdsCzZ SEP
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Z

aś 29 października, odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Centralnej Komisji Organizacyjnej SEP pod przewodnictwem kol. Aleksandry Konklewskiej (sekretarz ZG SEP,
O. Toruński SEP). Funkcję wiceprzewodniczącego powierzono
kol. Andrzejowi Kieliszkowi, a sekretarza kol. Jerzemu Szczurowskiemu - obaj z O. Warszawskiego SEP. Prezes SEP wręczył obecnym nominacje oraz przedstawił oczekiwania ZG
SEP związane z Komisją w bieżącej kadencji. Zebrani zapoznali się z regulaminem działania CKO obowiązującym od

fot. Jarosław Cyrynger
Fot. 2 - od lewej: Jerzy Szczurowski, Paweł Mytnik, Jan Kostański, Marek
Młynarczyk, Jerzy Bogacz, Zenon Lenkiewicz, Krzysztof Waleński, Waldemar Olter, Andrzej Kieliszek, Iwona Fabjańczyk, Piotr Szymczak, Aleksandra
Konklewska, Zbysław Kucza

Fot. 1 - od lewej: Andrzej Englert, Andrzej Gucwa, Jerzy Szczurowski, Robert Antoniewicz, Andrzej Kukiełka,
Józefa Okładło, Piotr Szymczak, Iwona Fabjańczyk

1999 r., uznając konieczność jego nowelizacji. Powołano trzy
zespoły problemowe: ds. statutu i regulaminów (przew. kol. J.
Szczurowski), ds. monitorowania realizacji wniosków z XXXVI
WZD (przew. kol. P. Mytnik) i ds. konkursów (przew. A. Klaczkowski). Omówiono propozycję planu pracy oraz zadania priorytetowe m.in.: przegląd i uporządkowanie regulaminów obowiązujących na szczeblu centralnym, kontynuacja prac zapoczątkowanych w poprzedniej kadencji, dotyczących projektu
regulaminu nowego konkursu na najaktywniejszy Oddział SEP.
Niestety na spotkaniu nieobecni byli trzej członkowie Komisji,
stąd nieobecność na zdjęciu poniżej kol. Andrzeja Klaczkowskiego (O. Zagłębia Węglowego), kol. Ryszarda Kordasa (O.
Wrocławski), kol. Stefana Mazurkiewicza (O. Szczeciński).
Aleksandra Konklewska, CKO SEP,

fot Jarosław Cyrynger
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2. W Oddziałach SEP
Targi Technicon Innowacje
hali AmberExpo w dniach 23-24 października 2014 r.
odbyły się Międzynarodowe Targi Gdańskie Technicon Innowacje. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział
Gdańsk miało przyjemność uczestniczyć w tej imprezie. Na
stoisku pod szyldem naszego Oddziału swoje produkty zaprezentowały takie firmy jak: ENSTO, Atmor, Alstom czy TeleFonika. Obecni byli również uczniowie z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, którzy zaprezentowali m.in.
oscyloskop oraz profesjonalny mikroskop cyfrowy. Mieliśmy
również okazję gościć prezesa Stowarzyszenia Elektryków
Polskich - Piotra Szymczaka. Targi te były doskonałą możliwością by zaznajomić większość osób z działalnością SEP jak
i zachęcenia ich do wstąpienia oraz aktywnego uczestnictwa
w jego szeregach. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy
odwiedzili nasze stoisko, zaś nieobecnych już teraz zapraszamy na przyszłoroczne MTG Technicon Innowacje.

W

stało przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich w Katowicach przy współpracy ze Śląską
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
inf. Oddział Zagłębia Węglowego SEP

Tablica pamiątkowa prof. Wilibalda Winklera
a Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej rozpoczęły
się obchody 70-lecia istnienia Wydziału. 30 października
2014 r. po koncelebrowanej przez bp. J. Wieczorka mszy
w intencji prof. Wilibalda Winklera i zmarłych profesorów Wydziału w kościele św. Michała, w holu Wydziału Elektrycznego
zebrali się goście uczestniczący w uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci Profesora, działacza i Członka Honorowego SEP.
Dziekan Wydziału Elektrycznego, w obecności rektora Politechniki Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika, powitał zgromadzonych, a wśród nich: dr Teresę Winkler, żonę profesora
z córką, premiera Jerzego Buzka, przedstawicieli kurii z bp.
Janem Kopcem na czele. Władze reprezentowali wojewoda
Andrzej Pilot i samorządowcy: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i Joachim Bargiel, wójt Gierałtowic. Obecni byli
także przedstawiciele przemysłu. Oddział Gliwicki SEP reprezentował prezes Jan Kapinos. Wspomnieniami o profesorze
podzielili się: Jerzy Buzek, prof. Andrzej Wiszniewski i Małgorzata Mańka-Szulik. Odsłonięcia tablicy dokonali JM Rektor
Andrzej Karbownik z córką profesora W. Winklera. Po uroczystości dziekan WE Paweł Sowa zaprosił uczestników na
skromny poczęstunek do Sali Rektorów.

N

Andrzej S. Grabowski, Oddział Gliwicki SEP

Fot. 3 - prezes SEP Piotr Szymczak wraz z przedstawicielem firmy Atmor
oraz uczniami Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

Fot. 5 - tablica pamiątkowa prof.. W. Winklera

Tradycyjne spotkanie Koła Terenowego w Busku-Zdroju

Z
Fot. 4 - przedstawiciel firmy Alstom wraz z prezesem honorowym SEP Oddział Gdańsk Andrzejem Wawrzyńskim
oprac. i fot.: Marek Behnke, SEP Oddział Gdańsk

Seminarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP

28

października br. odbyło się seminarium szkoleniowe
na temat „Monitoring zużycia mediów w procesach
przemysłowych jako źródło zwiększenia zysków (dla wody,
prądu, gazu, powietrza i ścieków)”. Wykład poprowadzili Państwo: Aleksandra Latocha, Maciej Walczak oraz Michał Konowoł (APA Sp. z o. o., Gliwice). Seminarium zorganizowane zo-

arząd Koła Terenowego SEP przy PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko
jak co roku organizuje spotkanie koleżeńskie poświęcone
rocznicy odzyskania niepodległości Polski. 7 listopada członkowie i sympatycy SEP spotykają się w Wiślicy-Błonie by uczcić 96. rocznicę odzyskania niepodległości, setną rocznicę boju pod Czarkowami oraz 95. rocznicę powstania SEP. W programie uroczystości znalazło się również m.in. zwiedzanie mini
wystawy poświęconej Legionom i bitwie pod Czarkowami na
Ponidziu, wspomnienie o inż. K. Szpotańskim, złożenie wiązanki kwiatów oraz zapalenie zniczy pod pomnikami oraz na
wojennych cmentarzach w Uciskowie, Czarkowach, Opatowcu
i Ksanach.
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3. O Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka
nergetyka jądrowa to strasznie śliski temat. W pamięci
większości Polaków nadal żywe są wspomnienia wydarzeń w Czarnobylu, groźby katastrofy ekologicznej oraz smaku
płynu Lugola. Czy powinniśmy bać się elektrowni atomowych?
Jaki korzyści niesie wykorzystanie atomu do celów energetyki
oraz jakie mogą być tego konsekwencje? Odpowiedzi na te
i inne pytania szukali uczestnicy XVI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka.
Tegoroczna edycja ODME odbyła się w Gdańsku, w dniach 23
- 26 października, zaś zorganizowania całej imprezy podjął się
Komitet Organizacyjny ze Studenckiego Koła SEP Politechniki
Gdańskiej, na czele którego stanęła Anna Zaporowska. Pierwszego dnia, po uroczystej inauguracji na Politechnice Gdańskiej przez prezesa SEP kol. Piotra Szymczaka odbył się ciąg
wykładów na temat wielkich awarii reaktorów, które miały miejsce w historii energetyki jądrowej oraz aktualnej sytuacji przemysłu energetycznego we Francji. Goście mieli możliwość
również wysłuchać wystąpienia na temat Alfonsa Hoffmanna
oraz zwiedzić laboratoria Politechniki Gdańskiej.
Drugi dzień minął pod znakiem historii Stowarzyszenia. Po
wykładzie na temat bezpieczeństwa nowoczesnych reaktorów,
wybrani przedstawiciele Kół Studenckich SEP stanęli w szranki w konkursie na najlepszą znajomość życia i osiągnięć Kazimierza Szpotańskiego, zaś każdy z uczestników miał możliwość obejrzenia filmów dokumentalnych o wybitnych polskich
elektrykach. Tego samego dnia miały miejsce obrady Studenckiej Rady Koordynacyjnej, w czasie których stare władze zaprezentowały wyniki kończącej się kadencji a zebrani przedstawiciele obecnych na ODME Kół wybrali nowe Prezydium.
Przewodniczącym SRK na nadchodzącą kadencję został wybrany Paweł Cieślak z Oddziału Częstochowskiego.
W czasie ostatniego dnia młodzi elektrycy dyskutowali, wykorzystując zdobytą do tej pory wiedzę, w czasie panelu na temat bezpieczeństwa oraz aspektów społecznych budowy elektrowni jądrowych, w czym pomagali im zaproszeni eksperci.
Niezwykle ciekawym przeżyciem okazała się przygotowana
wycieczka do Stoczni Gdańskiej oraz Europejskiego Centrum
Solidarności, kryjących tajemnice obalenia ustroju komunistycznego - wydarzeń, które większość z zebranych znała
tylko z opowiadań. Niemniej niezwykłe były Łowy na Lisa, moderowane przez Oddział Zielonogórski. Drużyny składające się
z 3-4 członków musiały przy pomocy odbiorników radiowych
namierzyć na mapie oraz odnaleźć schowane w lesie stacje
nadawcze symbolizujące tytułowe Lisy.
XVI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka upłynęły pod znakiem dialogu władz Stowarzyszenia z młodzieżą. W czasie
dwóch spotkań prezesa z uczestnikami każda ze stron mogła
przedstawić swoje postulaty oraz posłuchać, co myśli na ten
temat druga. W czasie rozmów zostały omówione takie tematy
jak: mała liczba złożonych wniosków o Stypendium Prezesa,
utworzenie Funduszu Nagród Organizacyjnych, powołanie
Bartosza Kubika do Rady Nadzorczej Agend SEP oraz Centralnej Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego, powołanie Marcina Jeżewskiego do redakcji czasopisma Spektrum, brak środków przedstawicieli niektórych Kół
Studenckich na przyjazd na zebranie SRK oraz zobowiązanie
kol. Jana Pytlarza do rozwiązania tego problemu.
Z pewnością każdy z zebranych będzie dobrze wspominał XVI
Ogólnopolskie Dni Elektryka oraz poniesie zapalony kaganek

E

wiedzy w swoje ojczyste rejony, co zaowocuje powstaniem
pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Bo przecież każdy
chce mieć dostęp do taniej, czystej energii.
Marcin Jeżewski, Tydzień w SEP

Fot. 6 - od lewej: Jan Pilarz, Piotr Szymczak, Krzysztof Nowicki

Fot. 7 - sala obrad

4. XXXIX GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI

W

bieżącym roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gdańsk po raz 39-ty ma przyjemność organizować Gdańskie Dni Elektryki, których główne obchody zorganizowane będą 14 listopada 2014 r. W Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, przy okazji jubileuszu 110-lecia istnienia
Uczelni.
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W tym roku Dni organizowane są przy współudziale Polskiego
Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, który zorganizuje sesję
plenarną oraz serię wykładów z tematem przewodnim
„Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa”.
W ramach tegorocznej edycji GDE zorganizowane zostaną
przede wszystkim:
coroczne targi firm i wystawców z branży elektrycznej i
energetycznej,
umożliwiające prezentowanie najnowszego sprzętu oraz
dokonań firm, połączone z ofertami staży i praktyk dla studentów;
wykłady naukowców z całego kraju, którzy będą mieli
możliwość przekazania wyników swoich badań i prac z
dziedziny elektryki i energetyki, szerokiemu gronu odbiorców;
sesja plenarna Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej
SEP;
szkolenia z oprogramowania branżowego organizowane
w dniu poprzedzającym GDE, gdzie młodzi inżynierowie
będą mieli możliwość działania na najnowszych programach, wykorzystywanych aktualnie w przemyśle;
prezentacja firm, która pozwoli na przedstawienie nowych
rozwiązań oraz produktów;
zwiedzanie kampusu pod kątem historii elektryki na PG
oraz rozwoju Uczelni;

konkurs Robotów SK SEP PG przeznaczony dla młodych
konstruktorów;
wieczorny, uroczysty bankiet dla przedstawicieli branży
elektrycznej oraz spotkanie koleżeńskie łączące środowiska naukowców i biznesu.
Wydarzenie ma charakter zarówno naukowy jak i koleżeński, a
dzięki bogatej tradycji jest dorocznym świętem branży elektrycznej na Pomorzu. W tym roku unowocześniona formuła
przedsięwzięcia umożliwia firmom jeszcze lepszą prezentację
swoich osiągnięć. Zmiana lokalizacji imprezy pozwala na promocję swoich produktów w samym centrum kształcenia przyszłych inżynierów elektryków, jednym z najważniejszych
ośrodków naukowych w kraju. Współpraca z PG oraz PKOO
SEP podnosi jeszcze bardziej prestiż Gdańskich Dni Elektryki,
które od lat są ważnym wydarzeniem w regionie. Zmiany poczynione w obecnym roku zaowocowały wzrostem rangi tej
uroczystości techniczno-naukowej, a wiele firm działających na
naszym rynku zgłasza chęć pojawienia się na organizowanych
już od kilkudziesięciu lat targach.
Objęcie patronatem Prezydenta Miasta Gdańska oraz Marszałka Województwa Pomorskiego pokazuje, jak ważnym wydarzeniem stały się GDE oraz jak są postrzegane w środowiskach nauki i przemysłu.
Kamil Żeromski i Grzegorz Kuczkowski, SEP Oddział Gdańsk

SEP COSiW poleca
Julian Ignaczak „Wspomnienia”
entralny Ośrodek Szkolenia i
Wydawnictw opublikował w
2013 roku „Wspomnienia” autorstwa
mgr. inż. Juliana Ignaczaka- członka honorowego SEP, który już ponad pół wieku (od 1961 roku) udziela się społecznie w naszym Stowarzyszeniu. Pełnił wiele funkcji w Oddziale Warszawskim SEP i na
szczeblu centralnym, również w Naczelnej Organizacji Technicznej. W
czasie aktywności zawodowej był
recenzentem książek technicznych publikowanych przez COSiW oraz współautorem prac zbiorowych i opiniodawcą przepisów elektrycznych. Obecnie jest członkiem Komisji Wyborczej
WZD SEP.
„Wspomnienia” to powrót autora do lat wojennych, które spędził wraz z rodziną w łowickiej wsi Strugienice (Rozdział
I „Lata wojny”) oraz lat młodości i okresu trudnego zdobywania
wiedzy w powojennej Polsce (autor był synem prywatnego posiadacza ziemi, a więc „elementem wrogim” dla ówczesnego
systemu władzy- Rozdział II „Kułak w PRL-u”).
Z kart książki przebija wielka miłość Juliana Ignaczaka
do swojej „małej Ojczyzny”- Ziemi Łowickiej i tradycyjnego, rodzinnego wychowania pełnego szacunku i tolerancji dla
wszystkich ludzi.
Książka zadedykowana jest Rodzicom autora, których
fotografia otwiera „album rodzinny” (Rozdział III „Z biegiem lat,
z biegiem dni”) zawierający kilkanaście zdjęć z prywatnego archiwum Juliana Ignaczaka.

C

Trwają zapisy na kalendarze 2015
Zapraszamy do sklepu
internetowego COSIW
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