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STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich
W bieżącym – 2019 roku – przypada setna rocznica powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przypomnijmy, że SEP
został powołany do życia podczas Zjazdu zorganizowanego w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku, początkowo pod
nazwą Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. W dniu 1 czerwca 1928 roku na Zjeździe w Toruniu nazwa naszego stowarzyszenia została zmieniona na STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH. W skład SEP wchodzą także: Stowarzyszenie Radiotechników Polskich, założone w 1922 roku i połączone z SEP w 1929 roku, Stowarzyszenie Teletechników Polskich, powołane
w 1926 roku oraz Związek Polskich Inżynierów Elektryków, założony w 1932 roku, połączony z SEP w 1939 roku.
Zarząd Główny SEP – wyrażając głęboki szacunek dla wszystkich pokoleń, które wspólnie budowały autorytet i rangę
naszego Stowarzyszenia oraz wniosły istotny wkład w rozwój gospodarki, przemysłu elektrotechnicznego, elektroenergetyki,
łączności, nauki, kultury i kształcenia kadr – podjął w dniu 29 sierpnia 2018 roku uchwałę (nr 11 – 2018-2022) w sprawie
ustanowienia „Roku 2019 – Rokiem 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich”.

Uroczyste rozpoczęcie obchodów
100-lecia SEP
Uroczyste rozpoczęcie obchodów stulecia naszego Stowarzyszenia nastąpiło podczas spotkania świąteczno-noworocznego członków i sympatyków SEP 11 grudnia 2018 r.
Na miejsce spotkania wybrano Hotel Radisson Blu Sobieski,
znajdujący się w centrum Warszawy. Prowadzenie uroczystości
prezes SEP powierzył znanemu aktorowi, na co dzień związanemu z warszawskim Teatrem „Rampa” – Robertowi Tonderze,
który przywitał przybyłych i podziękował Firmom Partnerskim,
które wsparły uroczystość. Następnie poprosił o zabranie głosu
prezesa SEP.
Prezes SEP Piotr Szymczak szczególnie serdecznie powitał wszystkich członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
w tym swych dwóch poprzedników na funkcji prezesa SEP –
prof. Stanisława Bolkowskiego i prof. Jerzego Barglika, a także
znamienitych gości: płk. rez. Jerzego Jana Salamuchę – prezesa
Ligi Obrony Kraju i płk. pilota Józefa Jagosa – sekretarza Zarządu Głównego LOK; prof. Stanisława Wincenciaka – prorektora ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej i jednocześnie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Budowy Pomnika
prof. M. Pożaryskiego; prof. Andrzeja Jakubiaka – przewodniczącego Komitetu Sterującego III Kongresu Elektryki Polskiej;
prof. Pawła Sowę – dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej; doc. dr. inż. Wojciecha Urbańskiego – prodziekana
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Budowy Pomnika
prof. M. Pożaryskiego; dr. inż. Zbigniewa Gajo – prodziekana
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW; dr. inż. Martę Poćwierz – prodziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa PW; prof. Mariusza Malinowskiego – przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE; wiceprezesów FSNT – NOT Kamila
Wójcika i Marka Grzywacza; Jerzego Gumińskiego – prezesa
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Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych; Włodzimierza Marcińskiego – prezesa Polskiego
Towarzystwa Informatycznego; Edwarda Ziaję – prezesa Zarządu Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.;
Janusza Nowastowskiego – I wiceprezesa Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki; Wojciecha Hałkę – wiceprezesa Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji; ks. dr. kan. Sławomira
Zygę – Krajowego Duszpasterza elektryków, energetyków i elektroników; Jacka Krawczyńskiego – wiceprzewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”; Piotra Gondka
– sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego
i Tadeusza Sobolewskiego – członka Zarządu Towarzystwa
Elektrowni Wodnych.
Prezes SEP wymienił najważniejsze zamierzenia, jakie Stowarzyszenie będzie podejmowało w jubileuszowym 2019 roku.
Należeć do nich będą m.in.:
•
III Kongres Elektryki Polskiej w dniach 2-3 kwietnia 2019,
•
uroczystości główne, które odbędą się 6-7 czerwca 2019 r.
na Politechnice Warszawskiej, w ramach których odbędzie
się Jubileuszowy XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd
Delegatów,
•
odsłonięcie pomnika-ławeczki pierwszego prezesa SEP
prof. Mieczysława Pożaryskiego,
•
uroczystości jubileuszowe we Lwowie w dniach 26-28  września 2019 roku;
•
uroczystości jubileuszowe w Wilnie w dniach 18-19 października 2019 r.
W swoim przemówieniu prezes SEP powiedział m.in.: „Kontynuując chlubne karty i tradycje działalności społecznej przez
blisko pięć pokoleń Stowarzyszenie wspierało rozwój przemysłu
elektrotechnicznego, nauki i techniki oraz kształcenie kadr dla
gospodarki narodowej. Zainaugurowane obchody pozwolą poznać piękną tradycję i przyczynią się do pielęgnowania dobrego
imienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w nowym stuleciu”.

www.energetyka.eu
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Przemawia prezes SEP Piotr Szymczak

Uczestnicy spotkania świąteczno-noworocznego

Na zakończenie spotkania uczestnicy składali sobie
serdeczne życzenia i łamali się opłatkiem
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Bardzo ważnym punktem spotkania było odczytanie przez
prezesa SEP Piotra Szymczaka „Apelu do Członków SEP, Przyjaciół Stowarzyszenia i społeczności elektryków w Polsce”.
W tekście Apelu napisano m.in.:
Zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich
członków SEP, przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia oraz
społeczności elektryków w Polsce o włączenie się do ogólnopolskiej akcji pozyskiwania źródeł archiwalnych i innych cennych dokumentów dotyczących działalności naszego Stowarzyszenia, jak również działalności polskich elektryków przed
1919 r. Prosimy o przekazanie ich do powołanego w 2018 r.
Centralnego Archiwum SEP, działającego przy Zarządzie
Głównym SEP. Jeżeli dokumenty te stanowią indywidualną
wartość dla ich obecnego właściciela, to prosimy o przesłanie
skanu dokumentów, z podaniem miejsca ich przechowywania i pochodzenia. Działania te pozwolą rzetelnie przedstawić
dzieje Stowarzyszenia oraz wybitne postacie w całym okresie działalności polskich elektryków, a następnie przygotować
okolicznościowe wydawnictwa w ramach cyklu „100 książek
na 100-lecie SEP”.
Zwracamy się z serdeczną prośbą do Koleżanek i Kolegów
o aktywne włączenie się w uroczystości jubileuszowe, podczas
których powinniśmy wyrazić głęboki szacunek i uznanie dla
wszystkich twórców nauki, techniki, przemysłu oraz Stowarzyszenia. Wyrażamy przekonanie, że obchody te pozwolą zapoznać się z piękną tradycją i przyczynią się do pielęgnowania
dobrego imienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w nowym
stuleciu.
Chcemy przypomnieć słowa Kazimierza Szpotańskiego,
współtwórcy polskiego przemysłu elektrotechnicznego i SEP:
„Między sobą bądźcie życzliwi i starajcie się unikać wzajemnego
zwalczania się. Pamiętajcie, że nie walka, a umiejętności wzajemnego zrozumienia się, współpracy i współżycia z ludźmi, co
jest daleko trudniejsze od walki, może dać Wam spokój i względną odrobinę szczęścia”. Zapamiętajmy te słowa, a SEP niech
będzie wciąż Stowarzyszeniem Przyjaciół”.
Pod Apelem podpisy złożyli: Jakub Głuchowski – przewodniczący SRK, Jarosław Krysiak – przewodniczący CKMiS, Jerzy
Kurella – przewodniczący RFPEiE, Dariusz Świsulski – przewodniczący CKH, Jerzy Hickiewicz – kierownik PH SEP, Bolesław
Pałac – przewodniczący CK ds. OJ, Andrzej Sikora – dziekan
RNT, Kazimierz Jagieła – dziekan RP, Andrzej Marusak – przewodniczący KW, Zbigniew Lubczyński – przewodniczący GSK,
Marek Magdziarz – przewodniczący GKR, Piotr Szymczak – prezes SEP.
O przebiegu uroczystości związanych ze 100-leciem SEP będziemy informować Szanownych Czytelników w kolejnych numerach „Energetyki’. Będziemy również prezentować życiorysy zasłużonych działaczy naszego Stowarzyszenia.
Iwona Gajdowa
zdjęcia: Krzysztof Woliński
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