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1. W ODDZIAŁACH SEP 

W ODDZIALE BIAŁOSTOCKIM  

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO 
SEP 

Na kolejnym comiesięcznym posiedzeniu, w dniu 9 maja 
br., spotkał się Zarząd O. Białostockiego SEP. Spotkanie 
prowadził prezes Oddziału kol. Bogusław Łącki. Porządek 
obrad obejmował między innymi: zapoznanie się z wyni-

kami realizacji budżetu za pierwszy kwartał 2016 r., wysłuchanie 
relacji z Debaty podsumowującej II Kongres Elektryki Polskiej, za-
poznanie się z informacją nt. przebiegu zorganizowanego przez 
Koło studenckie SEP II edycji Forum Pracodawców, omówienie 
stanu organizacyjnego planowanych imprez w 2016 r., a w szcze-
gólności spotkania Rady Prezesów w Białymstoku, wycieczek tury-
stycznych, seminariów oraz obchodów 70-lecia Oddziału, a także 
podjęcie decyzji o udziale oddziałowej delegacji w II Dyskusyjnym 
Forum Kobiet 2016 w Baranowie Sandomierskim. Przyjęto także 2 
osoby do Stowarzyszenia. W trakcie posiedzenia, z rąk szefa ze-
społu redakcyjnego kol. Pawła Mytnika, członkowie Zarządu otrzy-
mali najnowszy 46 numer Oddziałowego Biuletynu.    

oprac. Paweł Mytnik – Oddział Białostocki SEP 

W ODDZIALE KOSZALIŃSKIM 

Dnia 10 maja, w Oddziale Koszalińskim SEP, odbyło się 
seminarium z firmy ENSTO. W pierwszej części spotka-
nia uczestnicy zapoznali się z nowościami produkcyj-
nymi ENSTO w obszarze przewodów izolowanych, sa-

monośnych linii napowietrznych niskiego napięcia, przewodów dla 
linii SN w osłonie izolacyjnej oraz uniwersalnych kabli EXCEL 
i AXCES. 

 
Fot.1. Uczestnicy podczas seminarium i prezentacji firm. 

Druga część spotkania poświęcona była technologii PAS dla linii 
napowietrznych SN. Zaprezentowano podstawowy osprzęt stoso-
wany  przy  żerdziach  drewnianych  oraz  wirowanych  –  w  tym 
 

nowość: izolatory 
kompozytowe stojące. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła 
się trzecia część spotkania, poświęcona praktycznym 
aspektom projektowania linii nn, z przewodami izolowanymi 
samonośnymi na żerdziach wirowanych.  Pod przewodnictwem 
przedstawiciela firmy ENSTO, dokonano kilku przykładowych kro-
ków w projektowaniu odcinka linii. Seminarium uznano za bardzo 
trafione, jeżeli chodzi o tematykę oraz bogaty zasób praktycznej 
wiedzy przydatnej w projektowaniu i eksploatacji sieci energetycz-
nych. 

oprac. i fot. Oddział Koszaliński SEP 

WYJAZD TECHNICZNY  CZŁONKÓW ODDZIAŁU KOSZALIŃ-
SKIEGO SEP 

 
Fot. 2. Uczestnicy wyjazdu. 

W dniach 11/12  maja br., grupa 20 członków O. Koszalińskiego 
SEP  wzięła udział w interesującym wyjeździe technicznym do jed-
nego z najpoważniejszych producentów szerokiej gamy urządzeń 
elektroenergetycznych. Gospodarz  spotkania to Polska Grupa Ka-
pitałowa ZPUE. Kluczowym asortymentem Grupy są rozdzielnice 
średniego i niskiego napięcia, będące elementem wyposażenia sta-
cji transformatorowych. Szczególnym zainteresowaniem i podzi-
wem uczestników wyjazdu cieszyła się jedna z najnowocześniej-
szych w Europie linii do produkcji żerdzi wirowanych. Większa 
część uczestników wycieczki styka się z nimi na co dzień w swojej 
firmie ENERGA-Operator SA. Głównymi odbiorcami wyrobów ZPUE 
są  podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (ope-
ratorzy), zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, 
wykonawcy robót elektrycznych, hurtownie urządzeń elektrycz-
nych itp. Uczestnicy wyjazdu byli pod wrażeniem tak dobrze zor-
ganizowanej firmy z procesami produkcji na światowym poziomie. 
Mimo uciążliwej podróży wszyscy stwierdzili, że wyjazd był wyjąt-
kowo udany i budujący naszą tożsamość narodową. 

oprac. i fot. Oddział Koszaliński SEP 

W ODDZIALE KRAKOWSKIM 

W dniu 11 maja br., w O. Krakowskim SEP, zorgani-
zowano Uroczyste Zebranie Plenarne Zarządu Od-
działu z Prezesami Kół, poświęcone obchodom ŚDTiSI 
- 2016. W trakcie zebrania genezę i plan obchodów 

przedstawił prezes Oddziału kol. Jan Strzałka, a interesujący refe-
rat nt. Naziemnej radiofonii cyfrowej T-DAD+ przedstawił  
kol. Jan Dumieński. Spotkanie było okazją do wyróżnienia zasłużo-
nych dla telekomunikacji i radiokomunikacji 



długoletnich członków SEP kol. kol.: Władysława Cyganika, Kazi-
mierza Dudy i Stanisława Pawlikowskiego medalami i im. prof. M. 
Pożaryskiego oraz sekretarza Koła SEP nr 22 kol. Andrzeja Chlebdy 
Złotą Odznaką Honorową SEP.  

 
Fot. 3. Wyróżnieni medalami  

w towarzystwie Prezesa O. Krakowskiego SEP 

oprac. Jan Strzałka – prezes O. Krakowskiego 

fot. Oddział Krakowski SEP 

W ODDZIALE SZCZECIŃSKIM 

W dniu 24 kwietnia br. minęła 70. rocznica powoła-
nia Oddziału SEP w Szczecinie. Z tej okazji 13 maja 
br. odbyły się uroczyste obchody tego jubileuszu. 
Oficjalną uroczystość w sali Księcia Bogusława na 

Zamku Książąt Pomorskich poprowadziła p. Joanna Osińska (pre-
zenterka TVP), która przywitała zebranych słowami: „Witam Pań-
stwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, w tak pięknym 
miejscu jakim jest Sala Księcia Bogusława na Zamku Książąt Po-
morskich w Szczecinie. Spotkaliśmy się tutaj z okazji Jubileuszu 70-
lecia Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Początki Oddziału sięgają 1946 roku, kiedy to, z inicjatywy Jana 
Słomińskiego, ówczesnego kierownika Okręgowego Zakładu Roz-
dzielczego, w dniu 24 kwietnia odbyło się zebranie organizacyjne, 
na którym wybrano Zarząd Tymczasowy. Od tego czasu kolejne 
pokolenia szczecinian dopisują karty historii jednej z najstarszych  
i najliczniejszych organizacji naukowo-technicznych w Polsce”. 

 
Fot. 4. Joanna Osińska prowadząca uroczystość.  

W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób, a wśród nich: przedsta-
wiciele władz lokalnych, instytucji naukowych, szkół i uczelni wyż-
szych a także obecni i byli prezesi Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych oraz ich członkowie, członkowie honorowi SEP, zasłużeni 
seniorzy SEP, członkowie Zarządu Głównego SEP, prezesi oraz Ko-

leżanki i Koledzy z oddziałów SEP: Gorzowa Wielkopolskiego, Po-
znania, Słupska, Koszalina, Gdańska, Wrocławia oraz Łodzi, pre-
zesi, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy firm przemysłu elektro-
technicznego, prodziekani, prodziekani elekci, kierownicy i pracow-
nicy dydaktyczni oraz administracyjni szkół wyższych, a także na-
uczyciele ze szkół średnich. 
Słowa życzeń i gratulacji oraz listy gratulacyjne dla członków Od-
działu w Szczecinie, na ręce jego prezesa Tomasza Pieńkowskiego, 
złożyli: Marek Tałasiewicz, prof. Zygmunt Meyer, prof. Jacek Wró-
bel, Piotr Szymczak, Kazimierz Pawlicki (O. Poznański), Eugeniusz 
Kaczmarek z Edwardem Cadlerem (O. Gorzowski), Zuzanna Szumi-
chora (O. Gdański), Ireneusz Furmański (SITK O. Szczecin), Wła-
dysław Baryło (O. Słupski),  Jan Pytlarz (O. Wrocławski), Jacek 
Zawadzki z Piotrem Myślińskim (O. Koszaliński), Krzysztof Motylak 
(ZOIIB) Kazimierz Gapiński (FSNT NOT), Olgierd Geblewicz,  Ma-
riusz Kamiński z Mariuszem Górskim (PGE GiEK Oddział Zespół 
Elektrowni Dolna Odra). 

Fot. 5. Osoby składające życzenia. 

Po wystąpieniu kol. Tomasza Pieńkowskiego nastąpiła dekoracja 
osób i instytucji odznaczeniami Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich. Wśród odznaczonych znaleźli się: 
1. Piotr Szymczak – odznaczony Szafirową Odznaką SEP 
2. Jan Graczyk – odznaczony Szafirową Odznaką SEP 
3. Zdzisław Jankiewicz – otrzymał Godność Zasłużonego Seniora 
SEP 
4. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Dolna 
Odra – odznaczone medalem im. prof. Alfonsa Hofmanna, w imie-
niu firmy medal odebrał Mariusz Kamiński 
5. Enea Operator Sp. z o.o. – odznaczona medalem im. prof. Al-
fonsa Hofmanna, w imieniu firmy medal odebrał dyrektor Rejonu 
Dystrybucji Szczecin Jerzy Ciaś 
6. Enea Oświetlenie sp. z o.o. – odznaczona medalem im. Kazimie-
rza Szpotańskiego, w imieniu firmy medal odebrali prezes Zarządu 
Mariusz Kądziołka oraz dyrektor Oddziału Szczecin Marek Lis 
7. Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie – odznaczony medalem im. prof. Mie-
czysława Pożaryskiego, w imieniu wydziału medal odebrał dziekan 
prof. Stefan Domek 
8. Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie – odznaczony medalem im. prof. Janu-
sza Groszkowskiego, w imieniu wydziału medal odebrał dziekan 
prof. Antoni Wiliński Oddział Szczeciński SEP – odznaczony meda-
lem im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, w imieniu Oddziału medal 
odebrał prezes Tomasz Pieńkowski. 

 
Fot. 6. Odznaczone osoby i instytucje. 



W imieniu odznaczonych głos zabrali prof. Stefan Domek oraz Ma-
riusz Kamiński. 
Na zakończenie pierwszej części obchodów 70-lecia, krótki wykład 
popularno-naukowy na temat wykorzystania napędu elektrycznego 
w transporcie wygłosił członek Oddziału SEP w Szczecinie, prodzie-
kan Wydziału Elektrycznego ZUT dr hab. inż. Marcin Hołub.  
Dostojni goście mieli również okazję wysłuchać koncertu artysty 
światowego formatu - Zbigniewa Wodeckiego, który przedstawił 
ok. 50-minutowy recital z najsłynniejszymi jego piosenkami. Pod-
sumowaniem wieczoru była uroczysta kolacja w Restauracji Zam-
kowa. 

oprac. Marcin Wardach – Oddział SEP w Szczecinie 
fot. Cubajduk.pl 

2. XL EDYCJA KONKURSU M. POŻARYSKIEGO 
 
W dniu 13 maja br. członkowie Jury przesłali wyniki XL edycji Kon-
kursu im. profesora Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze publi-
kacje w czasopismach naukowo-technicznych SEP. Na konkurs na-
desłano w sumie 32 zgłoszenia z 9 czasopism naukowo-technicz-
nych SEP. Wyniki konkursu, po ich akceptacji przez Zarząd Główny 
SEP, zostaną ogłoszone 20 maja br. i będą dostępne na stronie 
internetowej www.sep.com.pl. Wręczenie nagród odbędzie się  

w dniu 10 czerwca br., podczas obchodów Międzynarodowego Dnia 
Elektryka w Płocku.  

oprac. Mariusz Poneta – Dział Organizacyjny Biura SEP 

3. KALENDARIUM  
9 maja 
1950 - Robert Schuman przedstawił na posiedzeniu rządu francu-
skiego plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali,  
nazwany później Deklaracją Schumana. 
10 maja 
1788 – urodził się Augustin Jean Fresnel, francuski inżynier, fizyk, 
był jednym z twórców falowej teorii światła, przeprowadził do-
świadczenia nad wpływem ruchu Ziemi na zjawiska optyczne, co 
stało się podstawą elektrodynamiki poruszających się ciał i szcze-
gólnej teorii względności (zm. 1827). 
11 maja 
1838 – zmarł Jędrzej Śniadecki, polski lekarz, biolog, chemik, filo-
zof (ur. 1768). 
1997 – Rosjanin Garri Kasparow przegrał mecz szachowy z super-
komputerem IBM Deep Blue. 
12 maja 
1935 – zmarł Marszałek Józef Piłsudski, działacz społeczny i nie-
podległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu (ur. 1867). 
13 maja 
1930 – zmarł Fridtjof Nansen, norweski oceanograf, przyrodnik, 
badacz Arktyki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla (ur. 1861). 
15 maja 
1859 – urodził się Pierre Curie, francuski fizyk, laureat Nagrody 
Nobla (zm. 1906). 

Józef Klemens Piłsudski (1867-1935) 
Najwybitniejszy polityk i mąż stanu II Rzeczypo-
spolitej. W młodości związany był z ruchem socja-
listycznym- był członkiem PPS i wydawcą „Robot-
nika”. Podczas rewolucji 1905-1907 stanął na czele 
nurtu niepodległościowego w PPS, tworząc w 1906 
r. PPS- Frakcję Rewolucyjną. W latach 1908-1914 

organizował oddziały strzeleckie w Galicji, jako zalążek przyszłej 
armii polskiej. W 1914 r. stanął na czele I Brygady Legionów i po-
wołał tajną Polską Organizację Wojskową, działającą na terenie 
zaboru rosyjskiego. W lipcu 1917 r. został aresztowany i osadzony 

w twierdzy magdeburskiej. Po wybuchu rewolucji listopadowej  
w Niemczech został uwolniony i przybył do Warszawy, gdzie 
11.11.1918 r. otrzymał władzę z rąk Rady Regencyjnej. 20.02.1919 
r. otrzymał od Sejmu Ustawodawczego stanowisko Naczelnika Pań-
stwa, dowodząc armią polską w wojnie z bolszewicką Rosją w la-
tach 1919-1920. W 1926 r. dokonał zamachu majowego, wprowa-
dzając rządy autorytarne i obsadzając swymi ludźmi główne stano-
wiska w państwie i armii. Od 1926 r. piastował tekę ministra spraw 
wojskowych i generalnego inspektora sił zbrojnych. Dwukrotnie 
obejmował urząd premiera (1926-1928 i 1930). Jego pogrzeb i po-
śmiertna droga na Wawel stały się manifestacją ogromnej popu-
larności w szerokich kręgach społeczeństwa. 

oprac. Jerzy Szczurowski SEP COSiW 
źródło: pl.wikipedia.org 

4. CZY WIESZ, ŻE… 

 Alfons Hoffmann założył w 1912 roku Pomorski Związek Kół 
Śpiewaczych, w którym kształcił dyrygentów chórów (sam 
dyrygował chórem „Lutnia” w latach 1906-1911). 

 Fabryka Aparatów Elektrycznych „K. Szpotański” zatrudniała 
tuż po założeniu w 1918 roku… 2 pracowników. 

 W 1939 roku FAE zatrudniała ponad 1500 osób, w tym około 
120 inżynierów. 

 Oddział Mazowiecki SEP zmienił nazwę w 1976 roku na Od-
dział Płocki SEP. 

 Dwóch Prezesów SEP trzykrotnie pełniło najwyższą funkcję  
w Stowarzyszeniu: Kazimierz Straszewski w latach 1928-
1929, 1930-1931 i 1946-1947 oraz Jacek Szpotański w latach 
1981-1984, 1984-1987 oraz 1990-1994. 

 Pierwsze środowiskowe Dni Młodego Elektryka zorganizowało 
Akademickie Koło SEP z Politechniki Szczecińskiej w 1983 
roku. To samo Koło doprowadziło do organizacji pierwszych 
Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w Szczecinie w 1997 
roku. 

 Jedna z ulic w Warszawie- Międzylesiu, przyległa do zakładu 
ZWAR, otrzymała w 1989 roku imię Kazimierza Szpotań-
skiego. 

oprac. Jerzy Szczurowski - SEP COSiW 

źródło: pl.wikipedia.org 

5. SPROSTOWANIE 

W numerze 80 Tydzień w SEP, opublikowano błędną treść mate-
riału:  
Zamiast:  
„Posiedzenie miało miejsce w budynku Politechniki Śląskiej w Ka-
towicach. Dla prezesów Jana Strzałki i Andrzeja Hachoła jest to 
miejsce sentymentalne, ponieważ obaj są absolwentami tej 
uczelni” 
 
Powinno być: 
„Spotkanie miało miejsce w budynku Politechniki Śląskiej w Kato-
wicach, w którym do roku 1973 mieściło się znakomite technikum 
- Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, które w dalszym ciągu 
utrzymuje wysoki poziom nauczania, tylko funkcjonuje pod innym 
adresem. Dla prezesów Jana Strzałki i Andrzeja Hachoła jest to 
miejsce sentymentalne ponieważ obaj są absolwentami tego tech-
nikum” 
Za powstały błąd Redakcja Tydzień w SEP, serdecznie przeprasza. 
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