Rok 2017 był rokiem 70-lecia „Energetyki”
Dnia 12 września 2017 roku w Bielsku-Białej, podczas pierwszego dnia Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich
ENERGETAB, w biurowcu ZIAD, odbyło się posiedzenie Rady
Naukowej czasopisma „Energetyka”. Okazja była nadzwyczajna
– obchodzono bowiem 70. rocznicę powstania czasopisma.
Spotkanie w Bielsku-Białej zgromadziło blisko 40 osób.
Uczestniczyli w nim członkowie Rady Naukowej „Energetyki”,
przedstawiciele władz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zaproszeni Goście, zespół redakcyjny oraz współpracownicy redakcji. Na liście obecności odnotowano podpisy następujących
uczestników1): Krzysztof Badyda (Politechnika Warszawska), Tadeusz Chmielniak (Politechnika Śląska), Bogumił Dudek (PSE),
Iwona Gajdowa (Energetyka), Tomasz Gałka (Instytut Energetyki), Marek Karnowski (Energetyka), Mirosław Kaszczyński (Energoprojekt Poznań), Tadeusz Malinowski (były naczelny redaktor
INPE), Grzegorz Mendelowski (Elbud Katowice), Ryszard Migdalski (ZIAD Bielsko-Biała), Janusz Nowastowski (PIGE), Jacek Nowicki (SEP), Daniel Pawłowski (Energopomiar Elektryka), Andrzej
Pazda (PTPiREE), Klaudia Piekarska (Energetyka), Ludwik Pinko
(Energopomiar), Aleksandra Rakowska (Politechnika Poznańska),
Jacek Rozewicz (Energy Management and Conservation Agency SA), Adam Smolik (Energopomiar), Henryk Spierewka (Elbud
Katowice), Tamara Stromczyńska (Energetyka), Jerzy Szczurowski (COSiW SEP), Jerzy Szkutnik (Politechnika Częstochowska),
Piotr Szymczak (SEP), Klemens Ścierski (były przewodniczący
Rady Naukowej), Jerzy Trzeszczyński (przewodniczący Rady
Naukowej, Pro Novum), Henryk Tymowski (Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie), Jacek Wańkowicz (Instytut Energetyki, przewodniczący jury Konkursu Targowego ENERGETAB),
Krzysztof Woliński (SEP, redaktor naczelny Wiadomości Elektrotechnicznych), Edward Ziaja (Instytut Automatyki Systemów Energetycznych).
1)

Nazwiska podano w porządku alfabetycznym.

Członkowie Rady Naukowej „Energetyki”, przedstawiciele władz SEP oraz współpracownicy redakcji podczas jubileuszowego spotkania

luty

2018

www.energetyka.eu

strona

71

70 lat miesięcznika „Energetyka” (1947-2017)

Wystąpienie Iwony Gajdowej – redaktor naczelnej

Przemawia prezes SEP – Piotr Szymczak

Wystąpienie Jerzego Trzeszczyńskiego
– przewodniczącego Rady Naukowej

Prezydium jubileuszowego zebrania Rady Naukowej
„Energetyki”
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Otwarcia posiedzenia Rady Naukowej „Energetyki” dokonała redaktor naczelna czasopisma Iwona Gajdowa, która po powitaniu
wszystkich zgromadzonych zwróciła się z serdecznym podziękowaniem
do jego głównego organizatora – Ryszarda Migdalskiego, Dyrektora ds.
Targów i Szkoleń ZIAD Bielsko-Biała, dzięki któremu możliwe było w tak
dogodnym terminie udostępnienie sali w budynku ZIAD, wyznaczenie
kilku godzin pod obrady oraz zapewnienie cateringu. Następnie bardzo
serdecznie zostali powitani przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków
Polskich – prezes SEP Piotr Szymczak, wiceprezes SEP Krzysztof Woliński, sekretarz generalny SEP Jacek Nowicki i dyrektor COSiW SEP
Jerzy Szczurowski. Tak licznej reprezentacji władz SEP nie było jeszcze
nigdy na jubileuszowych spotkaniach redakcji „Energetyki”.
W dalszej części uroczystego zebrania głos zabrał prezes SEP
Piotr Szymczak, który podkreślił i docenił starania redakcji w utrzymaniu dotychczasowej pozycji czasopisma na rynku wydawniczym
mimo wielu niesprzyjających okoliczności. m.in.: wycofania MNiSW
z dotacji redakcji, niewysokiej punktacji tytułu i obniżenia nakładu
wydań papierowych. Przekazał także decyzje Zarządu Głównego
SEP o uhonorowaniu redakcji „Energetyki” z okazji jubileuszu 70-lecia medalami sepowskimi:
•
redakcji „Energetyki” w uznaniu zasług w rozwoju polskiej elektroenergetyki i propagowaniu myśli technicznej krajowej i zagranicznej przyznano Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
•
przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma Jerzego Trzeszczyńskiego wyróżniono Medalem im. prof. Stanisława Fryzego,
•
redaktor naczelną Iwonę Gajdową uhonorowano Medalem im.
prof. Michała Doliwo-Dobrowolskiego.
Jubileusz redakcji był także okazją do uhonorowania byłego
przewodniczącego Rady Naukowej „Energetyki” Klemensa Ścierskiego, kierującego jej pracami przez 17 lat, Szafirową Odznaką Honorową
SEP. Odznakę tę wręczył prezes SEP.
Z okazji 70-lecia redakcja „Energetyki” została także wyróżniona
przez organizatorów 30. Targów ENERGETAB. Okolicznościową pamiątkę wręczył redaktor naczelnej Dyrektor Targów Ryszard Migdalski.
W dalszej części uroczystego spotkania redaktor naczelna „Energetyki” przedstawiła zwięzłą prezentację dokumentującą historię redakcji od chwili jej utworzenia we wrześniu 1947 roku.

Klemens Ścierski (w środku) – przewodniczący Rady Naukowej
„Energetyki” w latach 2000-2017
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Przypomniała, że „Energetyka” powstała w wyniku połączenia dwóch czasopism: kwartalnika „Biuletyn Techniczny”,
wydawanego przez Zjednoczenie Energetyczne Zagłębia Węglowego w Katowicach
oraz „Biuletynu Informacyjnego” Centralnego Zarządu Energetyki. Początkowo była
dwumiesięcznikiem, a od 1958 r. ukazuje
się jako miesięcznik. Jej wydawcą była najpierw Naczelna Organizacja Techniczna, od
1958 była organem Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jednocześnie organem władz
naczelnych branży energetycznej. Od 1994
roku „Energetyka” jest własnością SEP i jest
wydawana przez SEP.
Głównymi filarami, na których opierała się „Energetyka” na przestrzeni 70 lat
istnienia i opiera nadal, są biuletyny naukowo-techniczne. Biuletyn Instytutu Energetyki
ukazuje się od 1959 roku, Biuletyn „Energopomiaru” od 1961 roku, Biuletyn „Energoprojektu-Kraków” ukazywał się w latach 90.
i na początku lat 2000 (są czynione starania
o jego powrót na łamy czasopisma), od 1976
roku ukazuje się Biuletyn Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych, a od 1991
roku – Biuletyn Firmy Pro Novum. Współpraca z zespołami redagującymi biuletyny układała się zawsze znakomicie.
Faktycznym twórcą „Energetyki” był
mgr inż. Józef Michejda, w roku 1947 – roku
utworzenia „Energetyki” – pełniący funkcję
dyrektora Zjednoczenia Energetycznego Zagłębia Węglowego. Pierwszy zespół redagujący czasopismo tworzyli Józef Michejda i mgr.
inż. Bronisław Lis jako redaktor naczelny. Po
śmierci redaktora Bronisława Lisa w roku 1975
redaktorem naczelnym „Energetyki” został
jego zastępca, mgr inż. Zdzisław Olszewski,
który pełnił tę funkcję do 1983 r. Obowiązki redaktora naczelnego „Energetyki” po odejściu
Zdzisława Olszewskiego przejął mgr inż. Wojciech Błoński, od 1976 roku zastępca redaktora naczelnego. Po nagłej śmierci Wojciecha
Błońskiego na stanowisko redaktora naczelnego „Energetyki” został powołany od 1 marca 2000 roku mgr inż. Tomasz E. Kołakowski,
który pełnił tę funkcję do dnia 1 grudnia 2016 r.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu
na stanowisko redaktora naczelnego „Energetyki”, ogłoszonego przez Zarząd Główny SEP,
z dniem 1 czerwca 2017 roku powołano na to
stanowisko Iwonę Gajdową.
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Medal SEP Jerzemu Trzeszczyńskiemu
wręcza prezes SEP

Redaktor naczelna otrzymuje pamiątkowy
obrazek od Ryszarda Migdalskiego

Prezentację dokumentującą historię redakcji przedstawiły Iwona Gajdowa i Klaudia Piekarska

Redakcyjne podziękowania otrzymali wszyscy uczestnicy zebrania. Na zdjęciu wręczanie ich
Tadeuszowi Malinowskiemu (z lewej) i Jackowi Nowickiemu

W prezentacji przypomniano również osoby pełniące funkcje sekretarzy redakcji
„Energetyki”. Byli to: Gerard Gola w latach 1952-1981, inż. Zbigniew J. Gurgul w latach
1981-1990, mgr Iwona Gajdowa w latach 1991-2016 (od 2005 r. pełniąca także funkcję zastępcy redaktora naczelnego), mgr inż. Klaudia Piekarska – od 2016 do nadal
(od 2008 r. pełniąca funkcję redaktora technicznego „Energetyki”).
W historii czasopisma znacząca rolę odgrywała i odgrywa Rada Naukowa. W jej skład
wchodzili i wchodzą posiadający liczący się dorobek energetycy. Byli to: Tadeusz Dąbrowski
(1968-1976), Lech Tymiński (1977-1980), Lechosław Gruszczyński (1981-1983), Stanisław
Kuś (1984-1988), Zdzisław Szymoniak (1989-1991), Zygmunt Rozewicz (1992-1994), Jacek
Szpotański (1995-2000) oraz najdłużej sprawujący tę funkcję Klemens Ścierski (2000-2017).
We wrześniu 2017 r. na przewodniczącego Rady Naukowej „Energetyki” Zarząd Główny
SEP powołał dr. inż. Jerzego Trzeszczyńskiego, a na jego zastępcę dr. inż. Jacka Szyke.
Podsumowując prezentację redaktor naczelna wspomniała również o stronie finansowej działalności „Energetyki”. W latach 2008-2015 redakcja otrzymywała rokrocznie dotację MNiSW w wysokości średnio 90 tys. złotych. W roku 2015 już tylko 45 tys. zł, a od roku
2016 dotacje zostały wstrzymane. Sytuacja „Energetyki” jest więc bardzo trudna.
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70 lat miesięcznika „Energetyka” (1947-2017)

Przemawia Ryszard Migdalski

Rozmowy podczas jubileuszowego spotkania

Gratulacje i pożegnanie

Do września 2017 roku ukazało się 758 numerów czasopisma, a w nich kilkadziesiąt tysięcy
artykułów na blisko 28 tysiącach stron formatu A4
poświęconych najróżniejszym zagadnieniom nurtującym energetyków. To niewątpliwie ogromny dorobek
ponad 3000 Autorów i sukces redakcji.
Uroczystość uświetniły wystąpienia m.in. Piotra
Szymczaka, Jerzego Trzeszczyńskiego, Ryszarda
Migdalskiego, Aleksandry Rakowskiej, a wspomnienia
o pracy z redakcją i w redakcji towarzyszyły wspólnym
kontaktom uczestników podczas całej uroczystości.
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W historii działalności redakcji można odnotować wiele cennych inicjatyw,
dzięki którym wielokrotnie „Energetyka” stawała się forum wymiany poglądów
na temat kondycji przemian gospodarczych, przekazywała stanowisko władz
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, poruszała po raz pierwszy zagadnienia
nowe, innowacyjne, a bywało także dyskusyjne. Odnotować należy także uruchomienie wydania internetowego „Energetyki”, nieco łagodzącego spadek
nakładu papierowego; wybrane publikacje są comiesięcznie prezentowane na
forum specjalistycznego portalu CIRE oraz cytowane w wielu polskich i zagranicznych wydawnictwach i czasopismach specjalistycznych.
„Energetyka” udzielała wielokrotnie swojego tytułu i loga do patronowania
wielu wydarzeniom, w tym Międzynarodowym Targom ENERGETAB, w ramach
których funduje swój Puchar za inspirujące aranżacje stanowisk wystawienniczych.
Trudno nie wspomnieć wielu lat publikacji felietonów, których w szczytowym momencie było aż cztery w numerze, należy docenić zarówno ich Autorów jak i wdzięczną reakcję na nie Czytelników. Dzięki regularnym sprawozdaniom towarzyszymy ważnym wydarzeniom o zasięgu międzynarodowym,
zwłaszcza Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRE oraz interdyscyplinarnej dziedzinie obsługi sieci elektroenergetycznych pod napięciem ICOLIM,
ESMO, CITTES. W ostatnich latach rozwinięto formułę Akademii Energetyki,
w ramach której prezentuje się specjalistyczne wykłady z dziedzin rozwijających się technologii i nowych obszarów zainteresowania energetyki. Niezwykle cenimy sobie Autorów regularnie oddających stan naszej energetyki na tle
gospodarki energetycznej krajowej, europejskiej i światowej.
Minione 70 lat „Energetyki” to także udział wielu redaktorów działających
społecznie, wspierających redakcję swoją wiedzą i doświadczeniem, i ciągle
są oni potrzebni z doradami, wyborem tematyki, recenzjami i opiniami. Dzięki
„Energetyce” poszerzają się możliwości kontaktu władz Stowarzyszenia ze specjalistami, ekspertami działającymi w różnych sepowskich Komitetach i centralnych Sekcjach – na pewno jest to dziedzina, która może jeszcze się rozwinąć.
Do rozwoju czasopisma więcej niż do tej pory mogą się przyczynić także producenci urządzeń, sprzętu, wyposażenia prezentując swoje rozwiązania dla elektrowni, sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych, diagnostyki, informatyzacji oraz nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań związanych z robotyką,
e-mobilnością, prowadzonymi pracami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi.
Tendencje zachodzące w energetykach europejskich i światowych wymagają uważnego śledzenia tych przemian oraz ich przybliżania Czytelnikom.
Redakcja liczy szczególnie na młodych adeptów energetyki, członków Stowarzyszenia, naukowców oraz specjalistów, którzy będą chcieli zaangażować
się w przygotowanie materiałów do druku, opisy licznych przecież seminariów,
sympozjów, narad, konferencji, kongresów, w pisanie polemik i innych form
dziennikarskich, przed którymi nie zamyka się żadnej możliwości.
Trudno zliczyć wszystkie motywy oceny dotychczasowej działalności
Redakcji jak i możliwości na najbliższą przyszłość poruszanych w trakcie uroczystości i spotkań. Na następne lata działalności, pokonywanie bieżących
trudności i dostosowywanie się do realiów gospodarczych liczymy nie tylko
na dalszą życzliwość naszych Autorów, Czytelników i Współpracowników, ale
także wsparcie pomysłami oraz publikacjami o energetyce dla energetyków,
i o elektryce dla elektryków.
Iwona Gajdowa, Bogumił Dudek
zdjęcia: Krzysztof Woliński
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