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W dniu 7 czerwca 2019 roku w Warszawie obradował Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie”. Obrady toczyły się w Małej 
Auli Politechniki Warszawskiej. Walny Zjazd Delegatów jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzy-
szenia. Podstawowym celem XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów było uczczenie 100. rocznicy 
powstania SEP i wybór Członków Honorowych. W Zjeździe wzięło udział 174 delegatów, 20 Członków Honoro-
wych niebędących delegatami oraz dwóch przedstawicieli członków wspierających.

Relacja z XXXIX Nadzwyczajnego Walnego  
Zjazdu Delegatów SEP 

Wydarzeniem poprzedzającym otwarcie obrad XXXIX NWZD 
była Msza Święta w intencji społeczności elektryków 
i Stowarzyszenia w Bazylice Archikatedralnej pod wezwa-
niem Męczeństwa św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście 
w Warszawie w dniu 6 czerwca 2019 r. 

Msza koncelebrowana była przez kardynała Kazimierza 
Nycza – biskupa metropolitę warszawskiego oraz przez kapła-
nów – elektryków z całej Polski. 

W czasie tej uroczystości został poświęcony nowy sztandar 
Stowarzyszenia.
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W dniu 7 czerwca 2019 r., przed rozpoczęciem ob-
rad XXXIX NWZD, nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomni-
ka - ławeczki pierwszego prezesa SEP prof. Mieczysława 
Pożaryskiego na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej 
przed Gmachem Elektrycznym. Jego Twórcą jest profesor 
Marian Molenda z Uniwersytetu Opolskiego, absolwent Wy-
działu Rzeźby Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdań-
sku. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru 
SEP oraz odegrania hymnu Polski przez Akademicką Orkiestrę 
Dętą Wojskowej Akademii Technicznej. Uroczystość prowadził 
Janusz Kowalski – zastępca rzecznika prasowego SEP. Po po-
witaniu przybyłych gości, głos zabrał prezes SEP dr inż. Piotr 
Szymczak. W swoim wystąpieniu stwierdził: … „Jestem niezwy-
kle dumny, że dzisiaj – dokładnie w setną rocznicę Zjazdu Za-
łożycielskiego – możemy odsłonić pomnik pierwszego prezesa 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – prof. Mie-
czysława Pożaryskiego. (…) Mieczysław Pożarski to nie tylko 
wybitny elektrotechnik i społecznik. Z wielką pasją i zamiłowa-
niem poświęcał się sprawie kształcenia wysokokwalifikowanych 
kadr elektryków. Był wzorem wykładowcy, pedagoga i wycho-
wawcy. Miał dar przystępnego i zajmującego prowadzenia wy-
kładów, umiał je przystosować do każdego poziomu nauczania, 
za co zyskał wielkie uznanie i szacunek młodzieży (…)”. 

Następnie głos zabrali: Jego Magnificencja Rektor Poli-
techniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Minister 
Energii – Krzysztof Tchórzewski oraz autor pomnika profesor 
Marian Molenda. Profesor Marian Molenda w swoim wystąpie-
niu stwierdził „(…) Z zadowoleniem i satysfakcją przyjąłem pro-
pozycję wykonania pomnika współzałożyciela Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich oraz jego pierwszego Prezesa. To dzięki dr. 
inż. Piotrowi Szymczakowi, prezesowi SEP-u, i jego wielkiemu 
zaangażowaniu, a także współpracy z władzami Politechniki 
Warszawskiej, pomnik prof. Mieczysława Pożaryskiego stoi na 
dziedzińcu Wydziału Elektrycznego PW. Uhonorowanie tak za-
cnej postaci pomnikiem jest dowodem wdzięczności władz SEP 
i PW dla wieloletniego Prezesa i Dziekana Warszawskiej Alma 
Mater. Zaszczytem i dużym wyróżnieniem dla mnie było wyrzeź-
bienie pomnika - ławeczki z prof. Mieczysławem Pożaryskim”.

Prowadzący uroczystość odczytał listę firm, organizacji, 
 instytucji i osób prywatnych – Partnerów przy budowie pomni-
ka - ławeczki oraz zaprosił: Ministra Energii – Krzysztofa Tchórzew-
skiego, JM Rektora Politechniki Warszawskiej – prof. Jana Szmid-
ta, dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – 
prof. Lecha Grzesiaka, prezesa SEP – dr. inż. Piotra Szymczaka 
oraz prezesów SEP minionych kadencji – profesorów Stanisława 
 Bolkowskiego i Jerzego Barglika do odsłonięcia pomnika. W tym 
momencie fanfarzyści orkiestry odegrali hejnał „Słuchajcie wszyscy”. 
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Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanki kwiatów 
oraz zaproszeniem zebranych na obrady XXXIX NWZD SEP.

Rzeźba profesora Mieczysława Pożaryskiego przybliży 
studentom, pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz miesz-
kańcom Warszawy wyjątkową postać siedzącą w skupieniu 
na ławeczce w stylu wiedeńskim, nawiązującej do architektury 
Warszawy z pierwszych lat XX wieku. Sylwetka Profesora przed-
stawiona została w charakterystycznej dla niego pozie. Głowa 
podparta jest na prawej dłoni, lewa ręka przytrzymuje specjali-
styczne czasopismo leżące na kolanach – „Przegląd Elektrotech-
niczny”, którego jest założycielem, a także podręcznik autorstwa 
Profesora pt. „Naukowe podstawy elektrotechniki”.
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Przebieg obrad XXXIX Nadzwyczajnego 
Walnego Zjazdu Delegatów SEP 

Wprowadzenie sztandaru Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich i odegranie hymnu polskiego przez Akademicką Orkiestrę 
Dętą Wojskowej Akademii Technicznej zapoczątkowało obrady 
NWZD. Prezes SEP – dr inż. Piotr Szymczak – powitał zebranych 
delegatów i zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu stwierdził: 
(…) „Przypadł mi, jako prezesowi SEP, zaszczyt współorganizo-
wać obchody tego wyjątkowego święta wszystkich elektryków 
zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Pragniemy, aby podczas 
uroczystości, które odbywają się na terenie całego kraju, we wła-

ściwy sposób zaprezentować dorobek i osiągnięcia SEP związane 
z rozwojem przemysłu i kształceniem kadr dla potrzeb elektryki 
oraz popularyzować sylwetki działaczy i członków SEP, którzy 
wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i naszego Stowa-
rzyszenia. Wyrażam przekonanie, że właśnie te działania budują 
prestiż i autorytet SEP w trzech środowiskach: przemysłowym, 
naukowym, a także stowarzyszeniowym (…)”.

Następnie poprosił o zabranie głosu Henryka Bajdu-
szewskiego, najstarszego wiekiem Członka Honorowego SEP. 
 Henryk Bajduszewski życzył wszystkim uczestnikom owocnych 
obrad, a następnie wraz z prezesem SEP dokonał symboliczne-
go otwarcia obrad Zjazdu poprzez uruchomienie „Dzwonu stu-
lecia SEP”. 
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Następnie odbyła się ceremonia wręczenia pamiątkowych medali 
100-lecia SEP, które z rąk prezesa SEP Piotra Szymczaka i przewodni-
czącego CK Odznaczeń i Wyróżnień SEP prof. Czesława Karwata ode-
brali: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, a w imieniu Politechniki 
Warszawskiej – JM Rektor – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt i dziekan Wy-
działu Elektrycznego – prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak.

W imieniu Zarządu Głównego SEP prezes Piotr 
Szymczak przedstawił następującą propozycję składu 
osobowego prezydium Zjazdu: 
•	 przewodniczący	–	Sławomir	Cieślik	(O.	Bydgoski),	
•	 zastępcy	przewodniczącego	–	Aleksandra	Rakowska	

(O. Poznański) i Stefan Mazurkiewicz (O. Szcze-
ciński), 

•	 sekretarze	–	Zuzanna	Szumichora	(O.	Gdański)	 
i Jan Pytlarz (O. Wrocławski). 
Delegaci zaakceptowali przedstawioną propozycję. 

W części merytorycznej obrad Zjazdu delegaci 
przyjęli porządek obrad, regulamin i wybrali komisje ro-
bocze Zjazdu w następującym składzie:
•	 Komisja	Mandatowa	–	Anna	Grabiszewska	(O.	Łódz-

ki),  Kamil Cierzniewski (O. Szczeciński), Rafał Minki-
na (O. Czestochowa);

•	 Komisja	Uchwał	 –	Bogdan	Czarnecki	 (O.	Zagłębia	
Węglowego), Wojciech Gaweł (O. Gdański), Andrzej 
Englert (O. Warszawski), Andrzej S. Grabowski 
(O. Gliwice), Marek Grzywacz (O. Radomski), Joan-
na Perkuszewska (O. Radomski), Marcin Wardach 
(O. Szczeciński), Ryszard Migdalski (O. Bielsko-Bial-
ski), Elżbieta Niewiedział (O. Poznański), Krzysztof 
Woliński (O. Białostocki);

•	 Komisja	 Skrutacyjna	 –	 Maria	 Zastawny	 (O.	 Kra-
kowski), Radosław Figura (O. Radomski), Walde-
mar Olczak (O. Zielona Góra), Wiesław Pieprzyk 
(O.  Poznański), Adam Walczak (O. Tarnobrzeski).

W tej części obrad głos zabrali: Krzysztof Tchó-
rzewski – Minister Energii, przewodniczący Komitetu 
Honorowego Obchodów 100-lecia SEP oraz JM Rektor 
Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, 
wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów 
100-lecia SEP. Obaj przekazali zebranym gratulacje 
z okazji Jubileuszu oraz życzyli sukcesów w następnych 
latach działalności Stowarzyszenia.
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Przed rozpoczęciem obrad sesji jubileuszowej uczestnicy 
Zjazdu zostali uwiecznieni na wspólnej fotografii przed Gma-
chem Głównym Politechniki. 

Podczas sesji jubileuszowej poświęconej 100-leciu SEP 
zebrani wysłuchali następujących referatów:
•	 Elektrotechnika dawniej, dzisiaj i jutro 
 – Marian P. Kaźmierowski, Mariusz Malinowski;
•	 Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzysze-

niem Elektryków Polskich 
 – Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Tumański;
•	 Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie 

kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności  
– Sławomir Cieślik, Andrzej Wac-Włodarczyk;

•	 Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze 
przemysłu elektrotechnicznego i energetyki 

 – Jerzy Kurella, Janusz Nowastowski.

Ta część obrad Zjazdu zakończyła się przekazaniem życzeń, 
adresów i gratulacji na ręce prezesa SEP Piotra Szymczaka.

Podczas obrad Zjazdu Pamiątkowe Medale 100-lecia SEP 
otrzymali: prof. Sławomir Tumański w imieniu redakcji Przeglądu 

Elektrotechnicznego, Henryk Bajduszewski, Stanisław Bolkow-
ski, Ryszard Chojak, Iwo Cholewicki, Jan Felicki, Zdobysław Fli-
sowski, Stefan Granatowicz, Jerzy Hickiewicz, Janusz Kłodos, 
Czesław Królikowski, Tadeusz Malinowski, Bohdan Synal, Wie-
sław Woliński, Andrzej Zieliński. W imieniu wyróżnionych głos 
zabrał profesor Wiesław Woliński.

Zjazd nadał godność Członka Honorowego SEP na-
stępującym osobom: Andrzejowi Boroniowi (O. Łódzki),   
Bogumiłowi Dudkowi (O. Gliwicki), Janowi Graczykowi  
(O. Szczeciński), Andrzejowi Gucwie (O. Chełmski), 
 Aleksandrze Konklewskiej (O. Toruński), Andrzejowi 
 Marusakowi (O. Warszawski), Antoniemu Maziarce (O. Tar-
nowski),  Józefie Okładło (O. Tarnobrzeski), Aleksandrze 
Rakowskiej (O. Poznański), Andrzejowi Skorupskiemu 
(O. EIT), Henrykowi Tymowskiemu (O. Zagłębia Węglo-
wego), Władysławowi Wadze (O. Krakowski), Andrzejowi 
Wawrzyńskiemu (O. Gdański), Józefowi  Weredzie (O. Płoc-
ki), Krzysztofowi Waldemarowi Wolińskiemu (O. Biało-
stocki). W imieniu wyróżnionych Członków Honorowych głos 
zabrała Aleksandra Rakowska, który podziękował delegatom 
za przyznaną godność.



lipiec  2019strona 502 www.energetyka.eu

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

100 lat



strona 503www.energetyka.eulipiec  2019

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

100 lat



lipiec  2019strona 504 www.energetyka.eu

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

100 lat

Uchwała
XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delega-

tów SEP 
z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP

§ 1

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP stwierdza, że na bo-
gaty dorobek Stowarzyszenia Elektryków Polskich w okresie 100 lat 
jego funkcjonowania złożyła się działalność czterech stowarzyszeń: 
Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich – powołanego w dniach 
7-9 czerwca 1919 r. w Warszawie i przemianowanego w dniu 1 czerw-
ca 1928 r. w Toruniu na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, następ-
nie Stowarzyszenia Radiotechników Polskich założonego w 1922 r. 
i połączonego z SEP w 1929 r. oraz Stowarzyszenia Teletechników 
Polskich powołanego w 1926 r. i Związku Polskich Inżynierów Elektry-
ków założonego w 1932 r., połączonych z SEP w 1939 r.

§ 2

NWZD SEP składa hołd i wyraża głęboki szacunek dla wszyst-
kich pokoleń polskich działaczy i członków Stowarzyszenia, któ-
rych nie ma już wśród nas, a którzy w ciągu stu lat działalności swo-
im zaangażowaniem tworzyli i budowali autorytet Stowarzyszenia, 
a także zapewnili jego trwanie i rozwój w różnych okresach historii 
naszego kraju.

§ 3

NWZD SEP wyraża uznanie i podziękowanie obecnym działa-
czom i członkom zrzeszonym w kołach, oddziałach, sekcjach i komi-
tetach oraz władzach Stowarzyszenia, kontynuującym dobre tradycje 
Stowarzyszenia oraz wnoszącym istotny wkład w rozwój gospodarki 
i przemysłu elektrotechnicznego, elektroenergetyki, łączności, nauki, 
kultury, techniki oraz w sferze kształcenia kadr.

§ 4

NWZD SEP akceptuje dotychczasowe kierunki działalności 
Stowarzyszenia i zwraca się z prośbą do Koleżanek i Kolegów ze 
wszystkich struktur organizacyjnych SEP, aby włączyli się w przy-
gotowanie znowelizowanej misji Stowarzyszenia, odpowiadającej na 
współczesne wyzwania rozwojowe w dziedzinie elektryki, gospodar-
ki, nauki, techniki oraz w zakresie kształcenia kompetentnych kadr.

§ 5

NWZD SEP wysoko ocenia powołanie przez Zarząd Główny 
SEP specjalnych jednostek: Pracowni Historycznej, Centralnego 
 Archiwum, Centralnej Biblioteki i Agencji Fotograficznej. Zjazd wyra-
ża nadzieję, że dzięki temu zostaną rzetelnie opracowane i przedsta-
wione dzieje Stowarzyszenia i wybitne postacie, a następnie przygo-
towany zostanie film i okolicznościowe wydawnictwa w ramach cyklu 
„100 książek na 100-lecie SEP”. 

Na zakończenie części merytorycznej obrad 
Zjazdu delegacji przyjęli Uchwałę XXXIX NWZD 
SEP z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP.

Przewodniczący Zjazdu oraz prezes SEP po-
dziękowali uczestnikom NWZD za aktywny udział 
w dyskusji i głosowaniach, podziękowali za pracę: 
Prezydium Zjazdu, przewodniczącym i członkom 
Komisji Zjazdowych, Komitetowi Organizacyjnemu, 
Biuru SEP w Warszawie za przygotowanie organi-
zacyjne XXXIX NWZD SEP. Przekazano także infor-
mację, że XL WZD SEP w roku 2022 odbędzie się 
w Bydgoszczy. Wyprowadzenie sztandaru SEP za-
kończyło oficjalną część Zjazdu.

Na zakończenie spotkania delegatów odbył się 
koncert jubileuszowy.
•	 Część	I	koncertu	–	„Polska klasyka fortepiano-

wa w hołdzie pionierom Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich” – wykonawca Paweł Kowalski 
(pianista),

•	 Część	II	koncertu	–	„Przeboje muzyki światowej 
z dedykacją dla społeczności Stowarzyszenia 
i elektryków” – wykonawcy Jadwiga Tomczyń-
ska – harfa elektryczna i Maksymilian Ambroziak 
– elektryczna gitara basowa.

Partnerami XXXIX NWZD SEP były nastę-
pujące  firmy:  Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 
 RELPOL® SA, General  Electric i Polski Komitet 
 Energii Elektrycznej.

Oprac. na podstawie relacji  
Krzysztofa Wolińskiego 

– wiceprezesa i rzecznika prasowego SEP  
oraz Janusza Kowalskiego  

– zastępcy rzecznika prasowego SEP 
i Jacka Nowickiego – sekretarza generalnego SEP

zdjęcia: Robert Kaczmarek,  
Krzysztof Woliński, Jacek Nowicki


