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W czerwcu br. przypada rocznica 90-lecia
utworzenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
do czego wydatnie przyczynili się elektrycy kra-
kowscy. W ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia
Oddziału Krakowskiego SEP przygotowany został
Biuletyn Informacyjno-Historyczny Oddziału Krakow-
skiego SEP zawierający obszerne podsumowanie osią-
gnięć Oddziału na przestrzeni 90 lat istnienia.

Poniżej zamieszczono krótkie omówienie działalności 
w poszczególnych okresach.

Początki działalności 
elektryków krakowskich

Około 1904 roku elektrycy krakowscy włączyli się w dzia-
łalność Krakowskiego Towarzystwa Technicznego (KTT) zwią-
zaną m.in. z budową Elektrowni Miejskiej w Krakowie. Do
najbardziej aktywnych elektryków tego okresu należeli kole-
dzy: Stanisław Bieliński, Henryk Dubeltowicz, Kazimierz Gay-
czak i Leonard Zgliński. Z ich inicjatywy w 1912 roku w Kra-
kowie odbył się II Zjazd Elektrotechników, na którym podję-
to inicjatywę utworzenia ogólnopolskiego Związku Elektro-
techników Polskich. W kwietniu 1914 r. utworzono Sekcję
Elektrotechniczną KTT, która zajmowała się pracami nad
słownictwem elektrycznym, działalnością odczytową i spra-
wami koncesjonowania przemysłu elektrotechnicznego. Po
pierwszej wojnie światowej działalność elektryków krakow-
skich koncentrowała się na tworzeniu ogólnopolskiej organi-
zacji elektrotechników.

W dniach 7 – 9 czerwca 1919 r. na Ogólnopolskim Zjeź-
dzie Elektrotechników w Warszawie zostało powołane do
życia Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, przemiano-
wane w 1926 roku na Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

W zjeździe założycielskim wzięło udział 17 elektryków kra-
kowskich, którzy wygłosili 5 referatów oraz przedstawili pro-
jekt regulaminu Polskiej Delegacji Elektrotechnicznej. Koło
krakowskie wraz z warszawskim, lwowskim, łódzkim i sosno-
wieckim przystąpiły do Stowarzyszenia jako założycielskie, 
a lider elektryków krakowskich kol. Stanisław Bieliński
wszedł w skład 8-osobowego Zarządu Głównego SEP.

Działalność Koła 
i Oddziału Krakowskiego SEP 
w okresie międzywojennym

Sekcja Elektrotechniczna przy KTT istniała formalnie do
16 czerwca 1920 roku, kiedy to utworzono Koło Krakowskie
SEP. Liczyło ono 26 członków. Na pierwszego prezesa Koła,
przemianowanego w 1928 roku na Oddział, został wybrany
kol. Stanisław Bieliński – dyrektor Elektrowni Miejskiej. Koło
Krakowskie SEP prowadziło działalność naukowo-techniczną
poprzez organizowanie odczytów i zebrań dyskusyjnych. Od-
bywały się również spotkania towarzyskie. Współpracowano

z Biurem Znaku Przepisowego SEP. W latach
trzydziestych utworzono w SEP instytucję człon-
ka zbiorowego. Oddział Krakowski SEP pozyskał

wówczas trzech członków zbiorowych, którymi
byli: Fabryka Kabli w Krakowie, Elektrownia

Okręgowa Siersza Wodna oraz Elektrownia Miejska
w Krakowie. Oddział Krakowski czynnie uczestniczył 

w życiu Stowarzyszenia, organizując m.in. VI Walne Zgro-
madzenie Członków SEP w 1934 roku. W czasie tego Zgro-
madzenia zorganizowano w AGH wystawę krajowej wytwór-
czości elektrotechnicznej. 

W latach 30. systematycznie zwiększała się liczebność
Oddziału; w lutym 1937 roku zrzeszał on 56 członków.

Do najbardziej zasłużonych działaczy Koła i Oddziału Kra-
kowskiego SEP w pierwszym dwudziestoleciu należeli pre-
zesi: Stanisław Bieliński (1920 – 1932), Maryan Porębski
(1932 – 1933), Henryk Dubeltowicz (1933 – 1935), Leonard
Zgliński (1935 – 1938), Tadeusz Moskalewski (1938 – 1939),
Jan Szmidt (1939), oraz koledzy: Zygmunt Bednarski, Wac-
ław Cieślewski, Stanisław Kijas, Jan Pawlik, Izydor Pilkiewicz
i Stanisław Rodański.

W okresie okupacji członkowie Oddziału Krakowskiego
SEP wnieśli znaczący wkład w tajne nauczanie, ochronę pol-
skiego przemysłu i walkę zbrojną z okupantem.

Oddział Krakowski SEP 
w latach 1945 – 1969

W marcu 1946 roku z inicjatywy członków przedwojenne-
go Zarządu odbyło się pierwsze powojenne Walne Zebranie
Oddziału, które wybrało Zarząd z kol. Władysławem Przy-
byłowskim, jako prezesem Oddziału. Oddział liczył wówczas
93 członków, z których większość stanowili pracownicy Za-
kładów Energetycznych Okręgu Krakowskiego. W 1949 r. licz-
ba członków Oddziału wzrosła do 172, w roku 1959 – do 706,
a w 1969 r. – do 1863.                            

W pierwszym dziesięcioleciu powojennym do najważ-
niejszych osiągnięć Oddziału należały: prace przy organizacji
Oddziału Wojewódzkiego NOT w Krakowie, tworzenie kół za-
kładowych, pomoc przy organizacji Wyższej Szkoły Inżynie-
rskiej dla pracujących, utworzenie i aktywna działalność Ko-
misji Małej Energetyki oraz pomoc przy ustalaniu lokalizacji
stacji nadawczej na wzgórzu Chorągwica i studia telewizyjne-
go na Krzemionkach.

Istotne znaczenie dla rozwoju Oddziału miało wkroczenie
SEP do zakładów pracy. Już w latach 1951 – 1952 powstało 
w Oddziale 11 kół zakładowych, a ich liczba do końca 1959
roku wzrosła do 20. W tym okresie największe zasługi dla roz-
woju Oddziału Krakowskiego SEP ponieśli kolejni preze-
si Oddziału: Władysław Przybyłowski (1946), Adam Balicki
(1946 – 1948), Jan Drobot (1948 – 1949), Jan Orski (1954, 1960
– 1969), Roman Asler (1951 – 1953), Karol Chwała (1954 – 1959)
oraz koledzy: Stanisław Drewniewski, Wacław Cieślewski,
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Wacław Kiełbik, Michał Kibiński, Zygmunt Popieluch i Wła-
dysław Stryś.

We wrześniu 1956 r. Oddział zorganizował w Krakowie IX
Walny Zjazd Delegatów SEP, na którym dokonano głębokiej
analizy pracy Stowarzyszenia i określono kierunki dalszej je-
go działalności. 

W końcu lat pięćdziesiątych Oddział Krakowski SEP,
podobnie jak inne Oddziały w kraju, przeżywał kryzys organi-
zacyjny. Pod koniec 1959 r. liczba kół zakładowych zmalała
do dwudziestu, a liczba członków do 706. W wyniku zabie-
gów organizacyjnych członków Zarządu w 1959 r. Oddział
Krakowski zyskał pierwszych siedmiu członków zbiorowych,
co stanowiło nawiązanie do tradycji z lat międzywojennych.
Były to w kolejności zgłoszeń: Zakład Energetyczny Kraków-
Teren, Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Krakowska
Fabryka Kabli, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ELEK-
TROMONTAŻ, Zakład Budowy Sieci Elektrycznych ELBUD,
Krakowskie Zakłady Elektroniczne TELPOD i Elektrownia
Skawina.

Na przełomie lat 1961/62 rozpoczęło działalność pięć Sek-
cji: Energetyczna, Telekomunikacyjna, Instalacji i Urządzeń
Elektrycznych, Trakcji Elektrycznej oraz Techniki Jądrowej, 
a w 1964 r. powstały Sekcje Energetyki Przemysłowej oraz
Elektroniki. Organizowały one narady i odczyty, a przede wszy-
stkim konferencje naukowo – techniczne. W latach 1963 – 1969
odbyło się w Krakowie sześć konferencji o tematyce elektro-
technicznej, z czego dwie o zasięgu międzynarodowym.

W 1963 roku utworzono przy Oddziale Terenowy Zespół
Rzeczoznawców, przemianowany w 1983 r. na Ośrodek Rze-
czoznawstwa SEP, którego pracami przez 24 lata kierował
kol. Roman Asler.

Rozpoczęto również działalność w środowisku studenc-
kim. Nieprzerwanie od 1965 r. Oddział organizuje konkursy
na najlepszą pracę dyplomową w zakresie elektryki dla ab-
solwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informa-
tyki i Elektroniki AGH. W latach późniejszych (od 1981 r.) kon-
kursem tym objęto również absolwentów Wydziału Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Od
1966 r. są organizowane coroczne konkursy na najaktywniej-
sze Koło SEP.

W końcu 1969 r. Oddział Krakowski SEP liczył 1863 człon-
ków indywidualnych, 22 członków zbiorowych i 56 kół zakła-
dowych.

W latach 60. szczególny wkład w rozwój Oddziału wnie-
śli koledzy: Roman Asler, Edward Cichecki, Karol Chwała,
Erazm Ciołczyk, Stanisław Dembicki, Stanisław Derda,
Stefan Gruszczyński, Apolinary Kowalewski, Janusz Krzy-
sztofowicz, Zbigniew Nartowski, Jan Strojny i Henryk Ziem-
nicki.

Działalność Oddziału 
w trzydziestoleciu 1969 – 1998

W 1969 roku prezesem Oddziału został kol. Jan Strojny,
który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 1984 roku.

W latach siedemdziesiątych nastąpiło znaczne ożywienie
działalności Oddziału. Wprowadzono nowy styl współpracy 
z kołami zakładowymi – organizowano zebrania Zarządu
Oddziału na terenie zakładów pracy. Zwiększyła się aktyw-
ność sekcji branżowych, które do 1980 r. zorganizowały 22
konferencje naukowo-techniczne oraz wiele sympozjów,
odczytów i wycieczek technicznych.
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W 1971 r. powołano przy Oddziale Krakowskim nowe 
Sekcje: Radiofonii i Telewizji oraz Automatyki i Pomiarów, 
a w 1977 r. utworzono Sekcję Maszyn i Systemów Cyfro-
wych.

Do dużych osiągnięć Oddziału należy przygotowanie or-
ganizacyjne XIX Walnego Zjazdu Delegatów SEP, który od-
był się w Krakowie w październiku 1972 roku oraz czterech
sekcji Konferencji towarzyszącej Zjazdowi.

W latach siedemdziesiątych notowano systematyczny roz-
wój liczebny Oddziału. Na koniec 1980 r. Oddział Krakowski
zrzeszał 3289 członków indywidualnych, 56 członków zbioro-
wych i 93 koła zakładowe.

Kryzys gospodarczy i społeczno-polityczny z początku 
lat osiemdziesiątych spowodował znaczny regres działalno-
ści Oddziału. Zmniejszyło się zainteresowanie członków 
pracami sekcji i kół. O około 20% zmniejszyła się w latach
1980 – 1983 liczba członków indywidualnych, rozwiązaniu
uległo kilka kół zakładowych. Najpilniejszym zadaniem Za-
rządu Oddziału było przeciwdziałanie tym tendencjom i stop-
niowe przywracanie wiary członków SEP w celowość spo-
łecznego działania.

W omawianym okresie przełomu lat 70. i 80. duży wkład
pracy wnieśli: prezes Jan Strojny i długoletni sekretarz tech-
niczny kol. Antoni Juszczyński oraz koledzy: Józef Curyło,

Liczba kół SEP w Oddziale Krakowskim SEP

Liczba członków indywidualnych w Oddziale Krakowskim SEP

Liczba członków zbiorowych/wspierających Oddziału Krakowskiego SEP w latach 1959 – 2009



Marek Czerniejewski, Erazm Ciołczyk, Rudolf Fenton,
Henryk Kaczmarczyk, Janusz Kłodos, Zygmunt Konecki,
Jerzy Kwas, Zbigniew Nartowski, Stanisław Nowak, Stefan
Luciński, Stanisław Ostafin, Longin Ratajewicz, Kazimierz
Schulert, Władysław Tenerowicz, Zygmunt Witek i Edmund
Woźniak.

W grudniu 1983 r. – u progu swego 65-lecia – Oddział
Krakowski liczył 2622 członków indywidualnych zrzeszonych
w 89 kołach zakładowych oraz 55 członków zbiorowych.

Począwszy od 1984 r. następowało stopniowe ożywienie
działalności Oddziału. Przełamano praktycznie kryzys z po-
czątku lat 80. i odnotowywano nawet niewielki przyrost licz-
by członków indywidualnych. Na koniec 1988 r. Oddział liczył
2937 członków indywidualnych skupionych w 84 kołach oraz
54 członków zbiorowych.

W tym okresie funkcję prezesa pełnił wieloletni aktywny
działacz Oddziału kol. Janusz Kłodos. Aktywnie działała więk-
szość z 18 komisji problemowych i 9 sekcji naukowo-technicz-
nych. Szczególnie wyróżniły się Sekcja Instalacji i Urządzeń
Elektrycznych, która zorganizowała dwie konferencje o zasięgu
krajowym oraz Sekcja Maszyn i Systemów Cyfrowych, jako or-
ganizator sympozjów informatycznych o zasięgu regionalnym.

W 1987 r. zainaugurowano uroczyste obchody Dnia Elek-
tryka, organizowane corocznie w czerwcu. Rok 1988 prze-
szedł do historii Oddziału Krakowskiego SEP jako rok po-
rozumień. W tym bowiem roku podpisano w miejscowości
Eger porozumienie z Oddziałem Stowarzyszenia Energety-
ków Węgierskich (MEE) o wymianie doświadczeń; porozu-
mienie między Oddziałem, AGH i OIGE określające zasady
uzyskiwania uprawnień kwalifikacyjnych SEP przez studen-
tów oraz porozumienie z SITG o współpracy w dziele ratowa-
nia Kopalni Soli w Wieliczce.

W latach 80. wyróżnili się w działalności stowarzyszenio-
wej koledzy: Stanisław Chęć, Erazm Ciołczyk, Janusz Kłodos,
Zygmunt Konecki, Stefan Luciński, Stanisław Ostafin, Sta-
nisław Sitek, Jan Strzałka, Grzegorz Szczepaniec, Zygmunt
Witek i Eugeniusz Zawadzki.

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału w 1989 r. zorganizo-
wano szereg konferencji i narad technicznych oraz m.in. uro-
czystość nadania imienia prof. Romana Podoskiego Zespo-
łowi Szkół Zawodowych MPK.

W celu upamiętnienia zasług współzałożyciela SEP oraz
założyciela i pierwszego prezesa Oddziału Krakowskiego Za-
rząd Oddziału ustanowił w 1989 r. Medal im. Stanisława Bie-
lińskiego. W okresie od 1989 do 2000 w uznaniu zasług za
szczególny wkład w rozwój Oddziału wręczono ponad 140
Medali.

Lata 1989 – 1994 cechowało pogorszenie warunków dzia-
łania spowodowane kryzysem społeczno-gospodarczym
oraz znaczne zmniejszenie liczebności kół zakładowych oraz
liczby członków indywidualnych i wspierających, szczególnie
w latach 1990 – 1991.

Kolejne Zarządy Oddziału, których pracami kierowali pre-
zesi: Janusz Kłodos, Stanisław Kreczmer i ponownie Janusz
Kłodos, czyniły starania o utrzymanie aktywności Oddziału.

Warto podkreślić wysiłek organizacyjny związany z ob-
chodami 70-lecia Oddziału we wrześniu 1989 r., obchodami
75-lecia Oddziału w październiku 1994 r. oraz Walnymi Zgro-
madzeniami Delegatów Oddziału w kwietniu 1990 r., w lutym
1994 r. i w marcu 1998 r.

Ważnym wydarzeniem w życiu Oddziału był XXIX Walny
Zjazd Delegatów SEP, który odbył się w obiektach Centrum
Kongresowego AWF w Krakowie w dniach 3 – 5 lipca 1998 r.
i połączony był z organizacją Wystawy i Seminarium
Promocyjnego pt. „Innowacje w Elektryce”.

W latach dziewięćdziesiątych w działalności stowarzysze-
niowej wyróżnili się zwłaszcza koledzy: Erazm Ciołczyk, Bar-
bara Florkowska, Franciszek Gruszka, Henryk Kaczmarczyk, 

Janusz Kłodos, Zygmunt Konecki, Stanisław Kreczmer, Jerzy
Oprocha, Tadeusz Stefanik, Jan Strzałka, Władysław Tene-
rowicz, Józefa Wojcieszak-Poprawa i Eugeniusz Zawadzki.

Ważniejsze osiągnięcia 
z dziesięciolecia 1999 – 2008

Pracami Oddziału do 2002 r. kierował kol. Janusz Kłodos,
a od tego roku funkcję prezesa pełni kol. Jan Strzałka. 
W okresie tym Oddział wykazuje wysoką, choć zróżnicowaną
aktywność. Do najważniejszych osiągnięć z tego okresu na-
leży zaliczyć:
– utrzymywanie się prawie stałej tendencji do wzrostu licz-

by członków indywidualnych (obecnie 1272),
– ustabilizowanie się liczby kół SEP (na koniec 2008 r. – 41 kół),
– utrzymujący się stały wzrost liczby członków wspierają-

cych (obecnie 31),
– zorganizowanie 25 konferencji naukowo-technicznych, 

w tym 26. Międzynarodowej Konferencji Ochrony Odgro-
mowej, w której uczestniczyło blisko 200 osób z 30 kra-
jów świata,

– zorganizowanie obchodów 80-lecia Oddziału w czerwcu
1999 r. i 85-lecia w czerwcu 2004 r.,

– zorganizowanie 30 sympozjów naukowo-technicznych 
i 164 seminariów,

– przeprowadzenie ponad 31 093 egzaminów na uprawnie-
nia kwalifikacyjne,

– organizowanie od 13 do 31 kursów szkoleniowych i szko-
leń instruktażowych rocznie,

– objęcie pomocą koleżeńską w postaci zapomóg znacznej
liczby członków Stowarzyszenia, którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji losowej,

– sukcesy kół SEP w ogólnopolskim Konkursie Współza-
wodnictwa,

– organizowanie Konkursu „Na najlepszy program kompu-
terowy” i liczne sukcesy krakowian na szczeblu ogólno-
polskim,

– znaczną aktywność studenckich Kół SEP, która zaowoco-
wała organizacją VI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka
na AGH w 2004 r. oraz organizacją od 2007 r. Konkursów
Wiedzy Elektrycznej dla uczniów szkół średnich z terenu
Małopolski przez Studenckie Koło SEP nr 19 przy AGH,

– utrzymanie współpracy zagranicznej z MEE Eger (Węgry) 
i nawiązanie współpracy z Oddziałem Lwowskim Stowa-
rzyszenia Inżynierów Elektryków Ukrainy i Oddziałem Deva
Stowarzyszenia Inżynierów Energetyków Rumuńskich,

– utrzymanie kilkudziesięcioletniej współpracy z Oddziałem
Nowohuckim SEP i nawiązanie współpracy z Oddziałem
Zagłębia Węglowego,

– coroczną organizację bardzo atrakcyjnych zagranicznych
wycieczek techniczno-turystycznych dla aktywu Oddziału,

– coroczną organizację Konkursów Prac Dyplomowych 
na AGH i PK oraz sukcesy absolwentów krakowskich na
szczeblu krajowym,

– zorganizowanie w 2004 r. IX Rady Prezesów SEP w Kra-
kowie,

– organizację corocznych wyjazdowych seminariów człon-
ków Komisji Kwalifikacyjnych, 

– współudział w organizacji i sponsorowanie Konkursów
„Technik Roku” i Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie
elektryczno-elektronicznej,

– aktywne włączenie w prace związane z tworzeniem i roz-
wojem działalności Małopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa,

– nadanie dla kolejnych trzech aktywistów Oddziału god-
ności Członka Honorowego SEP,

– opracowanie i wdrożenie w Oddziale Systemu Zarządza-
nia Jakością w 2007 r.,

maj 2009strona 328 www.energetyka.eu



maj 2009 www.energetyka.eu strona 329

– uzyskanie osobowości prawnej Oddziału w 2007 r.,
– opracowanie i wydanie w ramach przygotowań 90-le-

cia pierwszego zeszytu Słownika Biograficznego Zasłużo-
nych Elektryków Krakowskich.

W okresie ostatnich dziesięciu lat w działalności stowarzy-
szeniowej wyróżnili się zwłaszcza koledzy: Marek Chrzanow-
ski, Józef Czekajski, Barbara Florkowska, Franciszek Gruszka,
Barbara Jarzymowska, Henryk Kaczmarczyk, Janusz Kłodos,
Jerzy Oprocha, Krzysztof Ebro-Prokesz, Zygmunt Salwiń-
ski, Marek Rejmer, Jan Sokołowski, Jan Strzałka, Władysław
Tenerowicz, Władysław Waga, Józefa Wojcieszak-Poprawa 
i Andrzej Wywijas.

Warto podkreślić, że w okresie ostatnich dziesięciu lat
znaczną aktywność wykazały sekcje naukowo-techniczne, 
w tym zwłaszcza Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
(przewodniczący kol. Piotr Lechowicz i kol. Ryszard Dami-
jan), Sekcja Energetyczna (przewodniczący kol. Andrzej 
Siwek), Sekcja Trakcji Elektrycznej (przewodniczący kol.
Waldemar Zając), Sekcja Elektroniki (przewodniczący kol.
Wiesław Zaraska) oraz Sekcja Informatyki (przewodniczący
kol. Mieczysław Pilipczuk).

Należy odnotować również aktywną pracę znacznej 
części kół SEP, z których na szczególne podkreślenie zasłu-
guje Koło SEP nr 1 przy EP Kraków SA (przewodniczący kol. 
Z. Bisikiewicz), Koło Seniorów SEP nr 7 (przewodniczący 
kol. W. Baracz), Koło SEP nr 13 (przewodniczący kol. 
R. Ordyna i kol. J. Oleksa), Koło SEP nr 60 przy EC Kraków
SA (przewodniczący kol. M. Gondek).

Ważniejsze sukcesy 
Oddziału Krakowskiego SEP

Przedstawiony opis ważniejszych osiągnięć Oddziału Kra-
kowskiego SEP w 90-letniej historii dobitnie świadczy o stale
utrzymującym się wysokim poziomie jego aktywności.

O pozycji Oddziału Krakowskiego SEP w Stowarzyszeniu
najlepiej świadczy fakt nadania najwyższej godności SEP 
– tytułu Członka Honorowego jedenastu zasłużonym aktywi-
stom Oddziału.

Godnością tą zostali wyróżnieni koledzy:
– doc. Władysław Przybyłowski (XXIV WZD, Gdańsk 1987 r.),
– prof. Zbigniew Jasicki (XXV NWZD, Warszawa 1989 r.),
– mgr inż. Roman Asler (XXVI WZD, Opole 1990 r.),
– mgr inż. Erazm Ciołczyk (XXVII WZD, Kołobrzeg 1994 r.),
– prof. Jan Manitius (XXVII WZD, Kołobrzeg 1994 r.),
– prof. Kazimierz Bisztyga (XXIX WZD, Kraków 1998 r.),
– inż. Zygmunt Konecki (XXIX WZD, Kraków 1998 r.),
– doc. Stanisław Kreczmer (XXX NWZD, Warszawa 1999 r.),
– mgr inż. Janusz Kłodos (XXXI WZD, Zielona Góra 2002 r.),
– doc. dr inż. Jan Strojny (XXXIII WZD, Łódź 2006 r.).

Do stałych punktów programu pracy Oddziału należą:
– organizowanie konkursów współzawodnictwa kół zakła-

dowych (od 1966 r.),
– konkursy na najlepszą pracę dyplomową studentów Wy-

działu EAIiE AGH (od 1965 r.) oraz Wydziału Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej (od
1991 r.),

– współudział w organizacji Olimpiady Wiedzy Technicznej
(od 1975 r.),

– organizacja konkursów na najlepszą pracę dyplomową
absolwentów średnich szkół elektryczno-elektronicznych
(od 1981 r. do 2003 r.),

– konkursy na najlepszy program komputerowy (od 1996 r.),
– noworoczne spotkania aktywu z członkami zbiorowymi

wspierającymi SEP (od ponad 30 lat),

– okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Elektryka (od
1987 r.) oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki
(od 2002 r.),

– utrzymywanie i rozwój działalności Ośrodka Rzeczo-
znawstwa SEP,

– wydawanie Biuletynu Technicznego Oddziału Krakow-
skiego SEP (od 1996 r. ukazały się 42 zeszyty),

– współudział w organizacji i patronowanie Targom ELEK-
TRO-ENERGY w ramach Porozumienia z Chemobudową
Kraków SA ( w latach 1996 – 2004),

– działalność szkoleniowa oraz przeprowadzanie egzami-
nów kwalifikacyjnych dla elektryków,

– utrzymywanie i rozwój współpracy zagranicznej Oddziału
z Oddziałem MEE Eger (Węgry), Oddziałem Lwowskim
SIEU (Ukraina) i Oddziałem Deva SIER (Rumunia).

Do znaczących sukcesów Oddziału Krakowskiego SEP
zaliczyć można:
– wyróżnienia zespołów SEP w konkursach NOT na wybit-

ne osiągnięcia w dziedzinie techniki w latach osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych,

– sukcesy krakowskich kół SEP w ogólnopolskim konkursie
współzawodnictwa,

– sukcesy krakowian w ogólnopolskich konkursach „Na
najlepszą prace dyplomową” i „Na najlepszy program
komputerowy”,

– zaangażowanie aktywistów Oddziału w pracę Zarządu
Głównego SEP i jego agend oraz w prace Rady FSNT
NOT w Krakowie i MOIIB,

– utrzymywanie pozytywnej kondycji finansowej Oddziału.

O różnorodności form działania krakowskich sepow-
ców świadczą następujące liczby, dotyczące dziesięciolecia
1989 – 2008, w którym zorganizowano m.in.: 78 konferencji 
i sympozjów naukowo-technicznych, 660 odczytów, 268 na-
rad branżowych, 370 wycieczek technicznych i turystycznych
oraz 245 wystaw i konkursów.

Osiągnięcia Oddziału Krakowskiego SEP na przestrzeni
90 lat istnienia możliwe były dzięki zaangażowaniu szerokie-
go grona działaczy, którzy za aktywną pracę w Stowarzy-
szeniu otrzymali szereg odznaczeń państwowych, regional-
nych i stowarzyszeniowych. Warto podkreślić, że tylko 
w latach 1998 – 2008 członkowie Oddziału Krakowskie-
go SEP uhonorowani zostali: 22 dyplomami Zasłużonego
Seniora SEP, 19 Medalami im. prof. J. Groszkowskiego, 
41 Medalami im. prof. M. Pożaryskiego, 10 Medalami im.
prof. S. Fryzego, 17 Medalami im. K. Szpotańskiego i 5 Me-
dalami im. A. Hoffmanna. Godny podkreślenia jest również
wkład pracowników etatowych biura Oddziału Krakow-
skiego SEP, a szczególnie kol. Mieczysława Nykiela, Alicji
Wołoszyn, Krystyny Warzybok, Iwony Jureckiej, Małgorzaty
Majerczak, Magdaleny Czyhak i Marii Zastawny.

Wymienione osiągnięcia Oddziału były dokumentowane
w prowadzonych systematycznie Kronikach Oddziału oraz 
w wydawanych co 5 lat Monografiach lub Biuletynach Infor-
macyjno-Historycznych Oddziału Krakowskiego SEP.

Z okazji Jubileuszu 90-lecia Oddziału wszystkim, którzy
swym zaangażowaniem wnieśli wkład w jego rozwój oraz 
w rozwój elektryki składam serdeczne podziękowania oraz
życzenia dalszej satysfakcji z pracy zawodowej i społecznej 
w Stowarzyszeniu.

Jan Strzałka
Prezes Oddziału Krakowskiego SEP




