W INFORMATORZE:

Dobiega końca kolejna kadencja władz Oddziału. Dla mnie jest to druga kadencja prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP. Stosowne jest zatem „zdanie sprawy z włodarstwa
swego”. Pragnę przedstawić silne i słabe
strony naszego Oddziału, być może takie ujęcie będzie pożyteczne dla przyszłych władz
Oddziału. Chciałbym to przedstawić w kręgu
działań zewnętrznych na rzecz Stowarzyszenia i otoczenia, w jakim znajduje się Oddział,
i w kręgu wewnętrznym działania na rzecz
środowiska elektryków wrocławskich.
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■■ Słowo■Prezesa■Oddziału
■■ Od■Redakcji
■■ Patron■Roku■2013
▪▪ Rok▪2013▪rokiem▪Profesora▪Romana▪Dzieślewskiego▪ -▪ główne▪ obchody▪ Jubileuszu▪
/Bolesław▪Pałac/
▪▪ Wrażenia▪po▪jubileuszu▪profesora▪Romana▪
Dzieślewskiego▪/Jerzy▪Hickiewicz/▪
■■ Kalendarium■2013-02.2014▪
■■ Z■życia■Oddziału
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▪▪ Wyjazdowe▪ posiedzenie▪ Prezydium▪ Zarządu▪
Oddziału▪ Wrocławskiego▪ SEP▪ w▪ Elektrociepłowni▪Czechnica▪w▪Siechnicach
▪▪ I▪Ogólnopolskie▪Mistrzostwa▪SEP▪▪
w▪strzelectwie▪sportowym▪
▪▪ Uroczystość▪110-rocznicy▪▪
urodzin▪Profesora▪Zygmunta▪Szparkowskiego▪
▪▪ 155-lecie▪Liceum▪Ogólnokształcącego▪w▪Śremie,▪którego▪absolwentem▪był▪K.▪Idaszewski
▪▪ Jamrozowa▪Polana
▪▪ Wycieczka▪oddziałowa
▪▪ Wyjazdowe▪posiedzenie▪Zarządu▪Oddziału▪▪
w▪Złotnikach▪Lubańskich
▪▪ I▪Ogólnopolskie▪Mistrzostwa▪SEP▪▪
w▪strzelectwie▪sportowym
▪▪ 100.▪rocznica▪urodzin▪▪
śp.▪Profesora▪Jana▪Trojaka
▪▪ IX▪edycja▪turnieju▪▪
„Z▪prewencją▪na▪TY”
▪▪ Spotkanie▪noworoczne▪2014
■■ Z■życia■Kół■
▪▪ Z▪historii▪i▪życia▪Koła▪SEP▪nr▪2
▪▪ Jubileuszu▪55-lecia▪Koła▪SEP▪nr▪7
▪▪ Koło▪SEP▪nr▪10▪przy▪Zespole▪Szkół▪nr▪2▪▪
we▪Wrocławiu
▪▪ Historia▪Koła▪SEP▪nr▪32▪-▪15▪lat▪działalności
▪▪ Z▪działalności▪Koła▪SEP▪nr▪43▪
▪▪ 25-lecie▪Koła▪SEP▪nr▪88
■■ Młodzi■elektrycy
▪▪ Forum▪Komunikacji▪Liderów
▪▪ ELEKTROTRIP

Słowo Prezesa Oddziału

■■ Koła■po■wyborach■
■■ Odznaczenia■2013
■■ Pożegnania■2013
■■ Sprostowanie

■■ Wyniki■konkursów■
▪▪ Najlepsza▪praca▪dyplomowa
▪▪ Konkurs▪prac▪dyplomowych▪o▪nagrodę▪▪
im.▪Profesora▪Jerzego▪I.▪Skowrońskiego
▪▪ Najaktywniejsze▪Koło▪Oddziału▪
▪▪ Najlepsze▪Koło▪SEP▪na▪szczeblu▪centralnym

Oddział nasz w Stowarzyszeniu ma dobrą
opinię i wysoką pozycję. Składa się na nią
wiele czynników, od opłacalności składek
członkowskich po udział członków naszego
Oddziału we władzach Stowarzyszenia.
Opłacalność składek w okresie moich kadencji kształtowała się na poziomie 80%, co na
tle innych oddziałów jest wynikiem wyjątkowo
dobrym.
We władzach Stowarzyszenia działali: w kadencji 2006-2010 Kol. Zbigniew Lubczyński
- członek Z/Gł., Kol. Bohdan Synal - przewodniczący Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Kol. Edmund Motyl przewodniczył Polskiemu Komitetowi Materiałów
Elektrotechnicznych, Kol. Ryszard Kordas
był członkiem Centralnej Komisji Wyborczej.
Członkowie naszego Oddziału uczestniczyli
w działalności następujących jednostek centralnych: Kol. Leszek Pawlaczyk - CKMiS,
Witold Jabłoński - CKNiPE, Jerzy Chorąży CKSIiUE, Kol. Kazimierz Chabowski - CKK,
Kol. Leszek Paśko - CKSTrE.
W kolejnej kończącej się kadencji zaszły następujące zmiany: Kol. Z. Lubczyński wszedł
w skład GSK SEP, przewodnictwo Komitetu
Automatyki Elektroenergetycznej objął Kol.
Eugeniusz Rosołowski, Polskiego Komitetu
Materiałów Elektrotechnicznych - Kol. Janina
Pospieszna, Polskiego Komitetu Elektrostatyki - Kol. Juliusz Gajewski.
W obu kadencjach odbyły się 32 posiedzenia
Rady Prezesów SEP.
Jako prezes uczestniczyłem prawie we
wszystkich Radach. Z przyczyn niezależnych
ode mnie, nie mogłem uczestniczyć w jednym
posiedzeniu w poprzedniej kadencji i w jednym posiedzeniu w kadencji mijającej.
Nasi delegaci brali czynny udział w pracach
XXXIII WZD SEP, XXXIV NWZD SEP, XXXV
WZD SEP, I KEP, a także w centralnych uroczystościach 90. rocznicy powstania SEP
w Warszawie i Lwowie.

Oddział był reprezentowany na uroczystościach innych Oddziałów Stowarzyszenia:
NWZDO/Wałbrzych, jubileusze: XV NWZDO/
Jelenia Góra (65), O/Gliwickiego (55), Opolskiego (60), Wałbrzyskiego (60), Zielonogórskiego (60), Poznańskiego (80), a także
w uroczystościach Międzynarodowego Dnia
Elektryka organizowanych przez ZG SEP.
Gościliśmy członków Oddziału Warszawskiego (2010) i rewizytowaliśmy Oddział
Warszawski (2013). Ważnym wydarzeniem
i sukcesem były XII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka (2010), zorganizowane przez
naszych kolegów z Koła Akademickiego SEP
nr 4 przy współudziale kolegów z Zarządu,
wspólnie z Centralną Komisją Młodzieży
i Studentów SEP.
Znaczący jest udział kół naszego Oddziału
w konkursie centralnym na najaktywniejsze
koło SEP i znaczące są miejsca w punktacji.
W 2011 r. byliśmy organizatorami uroczystej
ogólnopolskiej inauguracji Roku Profesora
Jana Kożuchowskiego. W roku 2013 uczciliśmy 110. rocznicę urodzin członków honorowych: Zygmunta Szparkowskiego i 100. rocznicę Jana Trojaka z udziałem członków rodzin
i gości z innych Oddziałów.
Ponadto Oddział gościł członków CKK
i Współpracy z Oddziałami (2007). Był organizatorem ogólnopolskiego seminarium
n/t: „System kwalifikacji w prawie energetycznym” (2007). Delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystościach jubileuszu 80. rocznicy urodzin Jacka Szpotańskiego (2007).
We Wrocławiu odbyło się zebranie Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów (2008).
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej
zorganizował we Wrocławiu konferencję
n/t: „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” (2008). W 2009 roku Oddział był organizatorem finału Euroelektry i międzynarodowej konferencji n/t Kolei Dużych Prędkości.
We Wrocławskiej Radzie FSNT NOT Oddział
nasz cieszy się uznaniem. Członkowie naszego Oddziału brali udział w pracach Zarządu
(Janusz Gondek i Ryszard Kordas) i Komisji
Rewizyjnej (Jan Zuzok i Zbigniew Lubczyński), a także w działalności Komisji i Zespołów. Braliśmy też czynny udział w uroczystościach 60. i 65. rocznicy powołania Oddziału
NOT we Wrocławiu. Na swoje spotkania i uroczystości zapraszamy przedstawicieli władz
państwowych, samorządowych i RW FSNT
NOT. Współpracujemy z Politechniką Wrocławską w zakresie organizacji konkursów na
najlepsze prace dyplomowe oraz w organizacji uroczystości upamiętniających wybitne
postaci elektryki wrocławskiej.

Ośrodek Szkolenia:
kierownik: Mieczysław Bednarski
poniedziałek 16:30 - 19:00

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
Dom Technika NOT, pokój nr 219
tel./fax: 71 34-366-41, tel.: 71 78-18-502
http://www.sep.wroc.pl, e-mail: sep.wroc@post.pl
konto bankowe Oddziału:
Bank BZ WBK SA
29 1090 2398 0000 0001 0279 1221
Prezes Oddziału: Krzysztof Nowicki
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SEKRETARIAT:
kierownik biura: Barbara Kazubek
główna księgowa: Cecylia Olichwer
specjalista ds. szkolenia i sekretarz
komisji egzaminacyjnych: Lidia Dudek
referent: Edyta Zahajkiewicz
godziny urzędowania:
poniedziałek 11:00 - 18:00
wtorek, piątek 9:00 - 14:00
środa, czwartek 9:00 - 15:00

Ośrodek Egzaminów Kwalifikacyjnych:
przew. Komisji nr 061: Jan Rudy
przew. Komisji nr 517: Andrzej Zdunek
sekretarz: Lidia Dudek
Ośrodek Rzeczoznawstwa:
kierownik: Ryszard Wójcik
poniedziałek 16:30 - 18:00
Redakcja Informatora:
Zbigniew Lubczyński - redaktor naczelny,
Barbara Kazubek - sekretarz redakcji,
Stefan Bugaj - skład DTP (www.dtp.wroc.pl)

Z działalności w kręgu wewnętrznym na rzecz
naszych członków można przytoczyć organizację imprez, spotkań, działań o charakterze
cyklicznym. Należą do nich: spotkania noworoczne z działaczami i sympatykami Oddziału,
podobne świąteczne spotkania w niektórych
kołach, spotkania z Seniorami organizowane
przez Komisję Seniorów, wycieczki zagraniczne, jubileusze Oddziału, kół, długoletnich
i zasłużonych członków Stowarzyszenia.
Godna uwagi jest też nasza działalność wydawnicza, upamiętniająca zasłużonych elektryków wrocławskich (w obecnej kadencji
wydajemy tom IV biogramów), wydaliśmy
opracowanie: „Twórcy Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej”, wydajemy
systematycznie Informator Oddziału Wrocławskiego SEP, dokumentujący najważniejsze wydarzenia z życia Oddziału, kół i sekcji.
W przygotowaniu jest opracowanie dot. szkolnictwa elektrycznego na terenie wrocławskim.
Godna podkreślenia jest też działalność naszych agend gospodarczych: Ośrodka Szkolenia i Egzaminów oraz Ośrodka Rzeczoznawstwa. Przynoszą one zyski pozwalające
rozwijać działalność statutową w szerokim
zakresie, organizować konkursy na najaktywniejsze koło lub konkursy na najlepsze prace

Od Redakcji
Koleżanki i Koledzy!
Oddajemy Wam kolejny, 14. już numer Informatora. Zawiera on materiały dotyczące
roku 2013, roku Profesora Romana Dzieślewskiego, pierwszego polskiego profesora
elektrotechniki. Z tej okazji publikujemy artykuły Kol. Jerzego Hickiewicza - profesora
Politechniki Opolskiej i przewodniczącego
Centralnej Komisji Historycznej SEP oraz
Kol. Bolesława Pałaca - prezesa Oddziału
Rzeszowskiego SEP. Dziękujemy im za zgodę na tę publikację.
Rok 2014 zarządy główne SEP i Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej ogłosiły rokiem inżyniera Kazimierza Szpotańskiego - prezesa SEP i twórcy polskiego przemysłu elektrotechnicznego.
Sylwetkę tego wybitnego elektryka przedstawimy w nr 15. Informatora.
W dalszej części zamieszczamy kalendarium
wydarzeń w Oddziale i ich szersze omówienie w dziale „Z życia Oddziału”. W tej części
pozwalamy sobie zwrócić uwagę Czytelników
na jubileusz 110. rocznicy urodzin prof. Zygmunta Szparkowskiego, Rektora Politechniki
Wrocławskiej i Członka Honorowego SEP
oraz jubileusz 100. rocznicy urodzin profesora Jana Trojaka - prezesa Oddziału Wrocławskiego i Członka Honorowego SEP.
W tym roku pragniemy w naszym wrocławskim środowisku elektryków uczcić pamięć
profesora Romana Kurdziela w 110. rocznicę
Jego urodzin.
Godnym zauważenia jest fakt nadania naszemu Oddziałowi imienia profesora Kazimierza Idaszewskiego. Stąd też publikacja
Jego życiorysu.
We wspomnianym dziale zamieszczamy też
obszerną dokumentację z wycieczki do Islandii. Autorom relacji redakcja Informatora
pięknie dziękuje za tekst i zdjęcia.

dyplomowe, organizowane na wydziałach:
Elektrycznym, Elektroniki i Podstawowych
Problemów Techniki. Wspomagamy też konkurs im. prof. J.I Skowrońskiego. Dofinansowujemy działalność kół, które organizują swoje imprezy, wycieczki, czy też odczyty.
Warto zauważyć, że w okresie mijających
dwóch kadencji dane było nam organizować
diamentowy (60.) i żelazny (65.) jubileusz
działalności Oddziału, uroczystości 90. rocznicy powołania Stowarzyszenia. Z okazji diamentowego jubileuszu został wybity medal
okolicznościowy im. prof. K. Idaszewskiego.
Edycję medalu powtórzyliśmy w obecnej
kadencji. Do silnych stron naszej działalności można zaliczyć seminaria organizowane
przez sekcje lub koła promujące nowe technologie.
Cieszy nas i jest wielce obiecujące powstanie
i działalność Koła Akademickiego SEP.
Tych mocnych stron naszej działalności
można by wymienić więcej. Nie pozwalają
na to ramy Informatora. Możemy je znaleźć
w sprawozdaniach za kadencje, w kronikach
Oddziału, a także w poprzednich numerach
Informatora Oddziału Wrocławskiego SEP.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom, których
jednostkowe działania dzięki synergii złoży-

Szczególnie cieszy nas dział „Z życia kół”,
w którym oprócz bieżących informacji znajdujemy też materiał historyczny, który pomoże
nam w przyszłości opracować monografię dotyczącą kół naszego Oddziału. Autorom tych
materiałów serdecznie dziękujemy za nadesłane materiały. Nadal apelujemy i prosimy
o materiały z kół, sekcji i komisji dokumentujące ich działalność, ale i też historię, zwłaszcza związaną z zakładami pracy, przy których
koła kiedyś działały. Pozwoli to na opracowanie historii przemysłu, energetyki i szkolnictwa elektrycznego we Wrocławiu.
Na końcowych stronach wymieniamy laureatów konkursów organizowanych w Oddziale, odznaczonych i nowych prezesów kół.
Wszystkim wymienionym redakcja Informatora składa gratulacje i życzenia satysfakcji
z osiągnięć, a także życzenia dalszych sukcesów zawodowych i w działalności w Stowarzyszeniu.
Niniejszy numer Informatora ukaże się
1. marca br., w dniu XLI Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału. Zgromadzenie
oceni pracę i działalność ustępujących władz
Oddziału, wybierze nowe władze i delegatów
na XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP, który
odbędzie się w Szczecinie w czerwcu br.
Koleżankom i Kolegom działającym we władzach w mijającej kadencji, dziękujemy za
pracę i działalność zarówno w Zarządzie Oddziału i jego Prezydium, w Oddziałowym Sądzie Koleżeńskim, jak i Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej.
Szczególne podziękowanie należne jest Koledze Krzysztofowi Nowickiemu - prezesowi
Oddziału, którego mandat prezesa wygasa
po dwóch kadencjach. Gratulujemy i dziękujemy za te dwie dobre, a może i bardzo
dobre kadencje. Godnie reprezentował nasz
Oddział w Stowarzyszeniu i środowisku
elektryków.

ły się na nasz dorobek serdecznie dziękuję
i wyrażam najwyższe uznanie.
Pora przejść do słabych stron naszego funkcjonowania. Zaliczyłbym do nich małą aktywność wielu kół i niektórych sekcji. Niski stopień
identyfikacji członków ze Stowarzyszeniem,
przejawiający się m.in. brakiem zwyczaju
noszenia odznaki organizacyjnej czy honorowej, mała aktywność prezesów niektórych
kół, polegająca m.in. na nie uczestniczeniu
w plenarnych posiedzeniach Zarządu Oddziału, w posiedzeniach wyjazdowych, czy
też innych spotkaniach stowarzyszeniowych.
Być może, jako Zarząd Oddziału, mało uwagi
poświęcaliśmy działalności i kondycji naszych
jednostek organizacyjnych. Te moje troski polecam pamięci kolegów, którzy w nowej kadencji zasiądą w Zarządzie i innych władzach
Oddziału.
Podobnie, jak w życiu ludzi, tak i w życiu instytucji, jak mówi poeta: „musi być dobrze
i niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to jest
niedobrze”.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP
Krzysztof Nowicki

Oprócz w/w wydarzeń z życia Oddziału
i kół, a także informacji, zawartych w Słowie
Prezesa Oddziału do czytelników Informatora, warto zwrócić uwagę na następujące
przejawy działalności w mijającej kadencji:
Zarząd Oddziału odbył 38, a jego Prezydium 46 posiedzeń, w tym 6 wyjazdowych.
Działały (z różną aktywnością) następujące sekcje: Automatyki i Pomiarów, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Instalacji i Urządzeń Elektrycznych (najbardziej
aktywna) i Trakcji Elektrycznej. Aktywne
w swojej działalności były komisje oddziałowe: Seniorów, Młodzieży i Studentów, Pomocy Koleżeńskiej, Odznaczeń, Kół, Ochrony
Przeciwporażeniowej i Historyczna. Liczba
35 kół w kadencji utrzymywała się stabilnie,
a liczba członków Oddziału wyniosła na koniec kadencji 1207 i wzrosła o 200 członków. Godna uznania jest działalność agend
gospodarczych: Ośrodka Rzeczoznawstwa
i Ośrodka Szkolenia i Egzaminów Kwalifikacyjnych. Szczegóły działalności Oddziału
zawiera sprawozdanie za kadencję.
Delegatom kół na XLI Walne Zgromadzenie
Delegatów Oddziału, do których Informator
dotrze w pierwszej kolejności, redakcja życzy
pomyślnych i owocnych obrad i dobrych wyborów do władz naszego Oddziału. Od nich
wiele zależy.
Nowo wybranym władzom Oddziału życzymy,
by nie zawiodły zaufania Delegatów i członków Oddziału, by wierne tradycji były gotowe
na podjęcie wyzwań nowej kadencji.
Życzymy odwagi, by zmienić to co konieczne, cierpliwości, by pogodzić się z tym, czego
zmienić się nie da i mądrości, by odróżnić jedno od drugiego.
Za redakcję Informatora
Zbigniew Lubczyński
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patron roku

in format or
Najwięcej jednak czasu zajął i problemów do rozwiązania przysporzył projekt odnowy grobowca Rodziny Powała-Zdzisławskich, rodzinnego grobowca, w którym spoczywa prof. R. Dzieślewski. Projekt odnowy grobowca był od kilku lat marzeniem prof. Hickiewicza,
a podniesiony przeze mnie na Radzie Prezesów SEP w Bydgoszczy,
jako projekt do realizacji przez wszystkich członków SEP, poparty
przez Prezesa SEP prof. Jerzego Barglika, Zarząd Główny i Radę
Prezesów, stał się głównym celem Jubileuszu. Trudno opisać w kilku
zdaniach ilość korespondencji, e-maili, rozmów telefonicznych, które dotyczyły spraw formalno-prawnych, które należało spełnić, aby
można było realizować przez Stowarzyszenie renowację grobowca
poza granicami kraju. Szczególnie ważna była pomoc p. Gromnickiej, wnuczki Profesora; przy załatwianiu spraw formalnych ze
stroną ukraińską dotyczących renowacji grobowca okazała się bezcenna. Nieocenioną pomoc otrzymałem też z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Pragnę tą drogą szczególnie podziękować p. Michałowi Michalskiemu z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, który skierował nasz projekt na właściwe tory, podał odpowiednie kontakty, ludzi i procedury do załatwienia spraw formalnych.
Renowacji grobowca podjęła się firma „TUSSINI-Radosław TusznioKonserwacja Dzieł Sztuki” ze Skarżyska-Kamiennej.

W dniu 10. października 2012 r. Zarząd Główny SEP podjął uchwałę
o ustanowieniu roku 2013 Rokiem prof. Romana Dzieślewskiego,
pierwszego polskiego profesora elektrotechniki, rektora Politechniki Lwowskiej, autora akademickiego podręcznika elektrycznego
„Encyklopedia elektrotechniki”, przez 16 lat członka Rady Miasta
Lwowa, uczestnika zjazdu założycielskiego SEP w 1919 r. w Warszawie - w 150. rocznicę jego urodzin. Podobną uchwałę o ustanowieniu prof. Romana Dzieślewskiego Patronem Roku 2013 podjął
Zarząd Główny PTETiS w dniu 28. września 2013 r.

Przygotowania SEP do jubileuszu
Organizację centralnych uroczystości obchodów Jubileuszu ZG SEP
powierzył Oddziałowi Rzeszowskiemu SEP. Od tego czasu rozpoczęły
się przygotowania do Jubileuszu, których kulminacja wypadła w dniach
27-29. września 2013 r. w Rzeszowie i we Lwowie. Organizator jubileuszu, przy współdziałaniu Zarządu Głównego SEP oraz Centralnej
Komisji Historycznej, przygotował plan obchodów, których głównym
celem było: dotarcie do jak najliczniejszych członków żyjącej Rodziny
Profesora, wydanie publikacji, artykułów, plakatu, a także przygotowanie filmu o Profesorze. Najważniejszym jednak celem była odnowa zabytkowego grobowca we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie
spoczywa profesor Roman Dzieślewski. Realizacja wszystkich tych
planów wymagała długiej, żmudnej i cierpliwej współpracy organizatorów z instytucjami państwowymi, samorządowymi w kraju i za granicą
oraz z rodziną Profesora, rozproszoną po całym kraju. Przygotowania
do jubileuszu zostały podzielone na te, które zostaną przeprowadzone
w kraju oraz te, których wykonanie zaplanowaliśmy we Lwowie.
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Wielką pomoc oraz wskazówki do kontaktu z rodziną Profesora otrzymaliśmy od prof. Jerzego Hickiewicza z Politechniki Opolskiej, Członka
Honorowego PTETiS, Członka Honorowego SEP, Przewodniczącego
Centralnej Komisji Historycznej SEP. Pomoc prof. Hickiewicza w naszych staraniach do przeprowadzenia jubileuszu była bezcenna, czasami wręcz jedyna i we właściwym czasie przekazana. Jak się później
okazało, uczestnicy zjazdu jubileuszowego w godny sposób uczcili nieocenioną pomoc, wielką wiedzę Profesora oraz dociekliwość badawczą. Przy jego pomocy udało się dotrzeć do rodziny prof. Romana Dzieślewskiego. W wyniku tych starań w uroczystościach jubileuszowych
uczestniczyli potomkowie Profesora: dwie żyjące wnuczki; p. Elżbieta
Gromnicka z Warszawy i p. Teresa Gallos z Bytomia wraz rodzinami
czyli jego prawnukami (Marcinem i Anną z Warszawy) i praprawnukami
(Stefanem z Warszawy i Martą z Bytomia). Uczestniczyli również członkowie jego dalszej rodziny (potomkowie brata ojca prof. Dzieślewskiego). Byli to: pp. Ligia i Piotr Dzieślewscy z Krakowa, pp. Jolanta i Paweł
Dzieślewscy z Radomia, p. Wojciech Dzieślewski z Nowego Sącza, pp.
Marzena i Lechosław Korendo z Tarnowa.

Program prac konserwatorskich przygotował prof. Janusz Smaza
z ASP w Warszawie. Według prof. Smazy grobowiec był w złym stanie technicznym, wymagał pilnej interwencji konserwatorskiej. Procesy wietrzeniowe mocno uszkodziły struktury użytych do jego budowy
materiałów. Renowacja miała na celu wzmocnienie strukturalne osłabionych obszarów preparatem krzemoorganicznym, wykonanie iniekcji
wzmacniających żywicą, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne obiektu oraz hydrofobizację i odnowienie napisów. Kilka miesięcy
trwały formalności związane z uzyskaniem zgody na remont grobowca
od strony ukraińskiej. Dokumenty, które posiadała wnuczka Profesora,
takie jak: akty urodzin i akty zgonów członków jego rodziny stały się
bardzo pomocne przy uzyskiwaniu zgody. Niemały wpływ miały również dobre kontakty Ministerstwa i Pracowni Konserwacji Zabytków
z władzami Lwowa i Cmentarza Łyczakowskiego. W efekcie, prace renowacyjne zostały przeprowadzone dopiero we wrześniu, zakończone
tuż przed głównymi obchodami jubileuszowymi.
MKiDN, doceniając nasz wysiłek i zaangażowanie w ten projekt, objęło patronatem honorowym nasze obchody jubileuszowe. Również
władze wojewódzkie i miejskie Rzeszowa poparły ten projekt, uznając
go za wartościowy i doceniający wielkich ludzi, którzy wnieśli wkład
w rozwój polskiej nauki i techniki oraz szkolnictwa wyższego. Prof.
Dzieślewski urodził się w Tarnowie, a szkołę realną ukończył w Jarosławiu. To nasz rodak, z ziemi podkarpackiej. Patronat Honorowy nad
Jubileuszem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego p. Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki p. Małgorzata Chomicz-Śmigielska, Prezydent Miasta Rzeszowa p. Tadeusz Ferenc oraz Rektor Politechniki Rzeszowskiej Prof. Marek Orkisz. Patronat medialny
otrzymaliśmy od Polskiego Radia Rzeszów i TVP Rzeszów. W trakcie
roku ukazywały się artykuły w prasie technicznej, dotyczące życiorysu
i dokonań prof. Romana Dzieślewskiego.
Realizując plan obchodów podjęliśmy decyzję o zrealizowaniu filmu
biograficznego o prof. R. Dzieślewskim. W tym celu zorganizowany
został dwudniowy wyjazd do Lwowa w lipcu 2013 r. do miejsc życia
i pracy Profesora, aby tam, na miejscu utrwalić na taśmie filmowej
skrót jego życiorysu. W wyjeździe lipcowym brali udział przedstawiciele oddziałów SEP z Krosna, Przemyśla, Radomia i Rzeszowa.
Prof. Hickiewicz, który brał udział w tym wyjeździe, był naszym niezastąpionym przewodnikiem. Główne obchody jubileuszowe przypadły w dniach 27-29.09.2013 r. i zostały zorganizowane w dwóch miastach: w Rzeszowie i we Lwowie.

Uroczystości w Rzeszowie
Uroczystości w Rzeszowie zostały zorganizowane na Politechnice
Rzeszowskiej przez dwie organizacje: SEP Oddział Rzeszów i PTETiS
Oddział Rzeszów. W auli głównej Politechniki odbyło się uroczyste seminarium historyczne, poświęcone życiu oraz działalności uczelnianej
i społecznej prof. Dzieślewskiego. Brało w nim udział ok. 200 uczestników. Przed seminarium odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów
SEP, PTETiS i Komitetu Elektrotechniki PAN. Podczas tego spotkania
omówiono dotychczasową działalność obu organizacji SEP i PTETiS
oraz tematykę dalszej współpracy między obiema organizacjami. Przebieg seminarium historycznego był bardzo uroczysty i podniosły. Se-

minarium rozpoczął Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Marek Orkisz. Po nim występowali: prof. Leszek Gołębiowski - przewodniczący
Oddziału Rzeszowskiego PTETiS, prof. Grzegorz Masłowski - dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Pol. Rzeszowskiej, prof. Krzysztof Kluszczyński - przewodniczący PTETiS i prof. Jerzy Barglik - prezes
SEP oraz autor niniejszego tekstu w imieniu Oddziału Rzeszowskiego SEP. W wystąpieniach kol. Zbigniewa Stycznia wiceprezesa SEP
Oddz. Rzeszów i prof. Hickiewicza została przedstawiona sylwetka Jubilata ze szczegółami z jego życiorysu oraz dokonaniami przy tworzeniu polskiego wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego oraz na polu
działalności społecznej. Zaprezentowany został film nagrany w lipcu
podczas pobytu we Lwowie. Odczytane zostały listy i adresy gratulacyjne z okazji Jubileuszu i z okazji renowacji grobowca. Poruszającą
chwilą podczas tego seminarium było wystąpienie wnuczki Profesora Dzieślewskiego, p. Elżbiety Gromnickiej, która bardzo wzruszona,
w ciepłych i serdecznych słowach podziękowała za uczczenie pamięci
jej Dziadka w rocznicę Jego jubileuszu. W części końcowej spotkania
Prezes SEP Jerzy Barglik wręczył odznaczenia i medale dla zasłużonych członków SEP i PTETiS. Był to również dzień prof. Hickiewicza,
który z wszystkich stron zbierał życzenia i gratulacje oraz podziękowania za doprowadzenie swojego marzenia do końca. Profesor został
odznaczony i wyróżniony przez SEP i PTETiS. Uroczyste seminarium
historyczne zakończył znakomitym występem Studencki Zespół Pieśni
i Tańca Politechniki Rzeszowskiej POŁONINY.
W wieczornej części pobytu w Rzeszowie dla gości, którzy przyjechali
do miasta nad Wisłokiem z całej Polski, zostały zaprezentowane atrakcje tego miasta. Zwiedziliśmy trasę podziemną oraz zabytki starego
rynku i centrum historyczne miasta. Wieczorny spacer zakończył się
przy fontannie multimedialnej, usytuowanej przy zamku Lubomirskich.

Uroczystości we Lwowie
Następne dwa dni przeniosły nas do Lwowa, aby tam na miejscu uczcić
pamięć i odwiedzić miejsca pracy Profesora. Pierwsze spotkanie odbyło się w głównej auli Politechniki Lwowskiej, gdzie nasza delegacja
licząca 68 osób, została powitana przez zastępcę Rektora ds. międzynarodowych prof. Jurija Rashkevycha. W miłej i serdecznej atmosferze Rektor zaprezentował swoją uczelnię oraz omówił jej rozwój. Ze
strony SEP wystąpił prezes SEP, prof. Jerzy Barglik, który przedstawił
Stowarzyszenie oraz cel, w jakim przyjechaliśmy do Lwowa. Głos zabrał również Prezes Oddz. Rzeszowskiego SEP, Bolesław Pałac, który
nawiązał do wcześniejszego pobytu we Lwowie i do inicjatywy odnowy
grobowca na Cmentarzu Łyczakowskim. Po spotkaniu w głównej auli
Politechniki, goście zostali zaproszeni na spacer po uczelni korytarzami,
w których umieszczone są portrety byłych rektorów uczelni. Wszyscy
zatrzymywali się dla pamiątkowego zdjęcia obok portretu prof. Romana Dzieślewskiego, który był rektorem tej uczelni w latach 1901-1902.
Zaglądaliśmy do pokoju obecnego kierownika Katedry Elektrotechniki
prof. Petra Stakhiva, gdzie stoi słynne biurko prof. Stanisława Fryzego,
następcy prof. Romana Dzieślewskiego. Ze wzruszeniem oglądaliśmy
scenę, gdy na krześle przy tym biurku zasiadły kolejno obie wnuczki
Profesora. Tak narodziła się dalsza historia tego legendarnego już biurka. Po opuszczeniu uczelni i po pamiątkowym zdjęciu pod jej frontem
udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski, do odnowionego grobowca,
aby złożyć przywieziony z Polski wieniec od SEP i zapalić znicze.
Grobowiec został odnowiony, ma nową elewację i odnowione litery.
Jest zabezpieczony przed wilgocią i pęknięciami, usunięto ubytki. Na
boku grobowca zamontowano dwujęzyczną tablicę z informacją, że
renowację grobowca wykonano z inicjatywy i składek członków SEP.
Prezes SEP i Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP złożyli wieniec
z kwiatów biało-czerwonych, zaś członkowie ZG SEP, prof. Hickiewicz
i członkowie rodziny Profesora zapalili symboliczne znicze nagrobne.
Wysłuchano krótkiej mowy prof. Barglika, odmówiliśmy krótką modlitwę i w zadumie otoczyliśmy grobowiec Rodziny Powała-Zdzisławskich
vel. Dzieślewskich. Po tej uroczystości część naszej delegacji udała
się na Cmentarz Orląt Lwowskich, zaś przy grobowcu pozostali członkowie rodziny Profesora. Tu też przeprowadzone zostały wywiady
z członkami Rodziny, które zostaną umieszczone w drugiej części filmu
o Profesorze. Podczas tego wyjazdu towarzyszył nam operator kamery, który wykonał wiele zdjęć, które znajdą się w filmie. Uroczystość na
Cmentarzu Łyczakowskim była podniosła i uroczysta. Rodzina Profesora była bardzo wzruszona i wdzięczna za odnowienie grobowca. Ja
również mocno wzruszyłem się, gdy przy grobowcu podziękowanie za
doprowadzenie do renowacji nagrobka składała mi p. Elżbieta Gromnicka - wnuczka prof. Romana Dzieślewskiego. Dla tych podziękowań
warto było się trudzić aby doprowadzić projekt renowacji do końca.

Po zwiedzeniu najważniejszych miejsc na Cmentarzu Łyczakowskim
cała nasza grupa udała się do Opery Lwowskiej, aby ją zwiedzić, a potem wziąć udział w spektaklu. Gmach Opery jest piękny i godny miasta
Lwowa. Mnóstwo ludzi, wystawy, zdjęcia, kamery - to wszystko tworzyło niepowtarzalny klimat i podniosły nastrój tego miejsca. Warto tu
powracać. Wszyscy byli zauroczeni grą artystów i muzyką w spektaklu
operowym „Cyrulik Sewilski”. Po spektaklu, w późnych godzinach wieczornych udaliśmy się do hotelu, gdzie czekała na nas kolacja i miły
koleżeński wieczór przy muzyce kresowej. Muzyka i śpiew udzielił się
wszystkim uczestnikom wyjazdu do Lwowa.
W niedzielę w dniu 29.09.2013 r. udaliśmy się do centrum miasta, aby
wraz z przewodnikami zwiedzać i podziwiać piękno Lwowa, jego katedry: łacińską, ormiańską i greko-katolicką oraz Wysoki Zamek i Wzgórza Wóleckie. Dłużej zatrzymaliśmy się na Wzgórzach Wóleckich,
gdzie stoi pomnik upamiętniający mord hitlerowców wykonany na polskich profesorach lwowskich uczelni. Jednym z zamordowanych jest
prof. Włodzimierz Krukowski, którego imię nosi Oddział Radomski SEP.

Podsumowanie obchodów jubileuszowych
Główne obchody jubileuszowe 150. rocznicy urodzin prof. Romana
Dzieślewskiego dobiegły końca, ale Jubileusz i Rok Profesora będzie
trwał do końca 2013 roku. Obchody, których kulminacja przypadła
w dniach 27-29. września na Rzeszów i Lwów były okazją dla środowiska elektryków, środowiska SEP do podjęcia cennej i szlachetnej
inicjatywy upamiętnienia zapomnianego pioniera elektryki, profesora
i działacza społecznego. Szczególnie inicjatywa renowacji grobowca
Profesora poza granicami kraju zasługuje na uznanie i przykład, jak
można wspierać i pamiętać o naszych poprzednikach i ich dokonaniach. Przy tej okazji doszło również do integracji rodziny Profesora,
rozproszonej po całym kraju, której niektórzy członkowie dopiero po
raz pierwszy spotkali się na tym Jubileuszu. Było to wzruszające. Wykonana renowacja grobowca pozostaje trwałym śladem naszej działalności, jest przykładem, że można doprowadzić do końca projekt,
który ma również znamiona patriotyzmu i troski o pamięć o zmarłych,
zapomnianych, wielkich Polakach. Mam nadzieję i wierzę, że podobne inicjatywy będą cechowały działalność naszego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich w przyszłości.

Podziękowania
Przeprowadzenie takiego projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia
instytucji i firm. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom
biorącym udział w przygotowaniach do Jubileuszu Roku prof. R. Dzieślewskiego, za ich zaangażowanie i pomoc.
Dziękuję za harmonijną współpracę przy organizacji uroczystości
w Rzeszowie władzom Politechniki Rzeszowskiej: Rektorowi prof.
Markowi Orkiszowi, Dziekanowi prof. Grzegorzowi Masłowskiemu,
Polskiemu Towarzystwu Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
Przewodniczącemu PTETiS prof. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu oraz
prof. Leszkowi Gołębiowskiemu - Przewodniczącemu Oddziału Rzeszowskiego PTETiS.
Składam również podziękowania władzom Narodowego Uniwersytetu
„Lvivska Politechnika”, którzy przyjmowali nas na lwowskiej uczelni.
Byli to Prorektor prof. Jurij Rashkevych, Dyrektor Instytutu Energetyki
prof. Orest Lozinskij, Kierownik Katedry Elektrotechniki Teoretycznej
prof. Petro Stakhiv, oraz prof. Orest Ivakhiv i prof. Włodzimierz Choma, którzy towarzyszyli nam w uroczystościach.
Dziękuję Zarządowi Głównemu SEP na czele z Prezesem prof. Barglikiem i Centralnej Komisji Historycznej SEP z jej przewodniczącym prof.
Jerzym Hickiewiczem za ciągłe wspieranie i akceptację sposobu przeprowadzenia projektu renowacji. Dziękuję Koleżankom i Kolegom ze
wszystkich oddziałów SEP w Polsce za składki na renowację grobowca
i udział w uroczystościach. Dziękuję Koleżankom i Kolegom z mojego Oddziału Rzeszowskiego SEP za współdziałanie, dyspozycyjność
i zaangażowanie w przygotowanie do obchodów jubileuszowych.
Dziękuję Prezesom firm za pomoc finansową i wsparcie, których udzielili temu projektowi. Byli to: PGE Dystrybucja SA oddział Rzeszów,
Elektromontaż Rzeszów SA, Eltel Networks Rzeszów SA, Strunobet
- Migacz sp z o.o. z Lewina Brzeskiego, Ensto Pol sp. z.o.o ze Straszyna k/Gdańska, ASAJ sp. z o.o. Siedlce, DM System Rzeszów. Sądzę,
że warto było to uczynić, aby coś trwałego po nas pozostało.
Opracował:
Bolesław Pałac,
prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP
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in format or

patron roku
„Naukowca nie mierzy się tylko ilością napisanych dzieł,
mierzy się go ilością wychowanych uczniów.”
prof. Ludwik Hirszfeld („Słowo” nr 75/1950)

Wrażenia po jubileuszu profesora Romana Dzieślewskiego
W 2007 roku byłem na turystycznej wycieczce
we Lwowie. Odwiedziłem Cmentarz Łyczakowski i tam w szczególnych okolicznościach, po
raz pierwszy trafiłem na rodzinny grobowiec
prof. Romana Dzieślewskiego. Wydał mi się trochę zapomniany i wzbudził moja obawę, czy wytrzyma dalszą próbę czasu. Pomyślałem, że to
przecież grób pierwszego polskiego profesora
elektrotechniki i dlatego powinien być otoczony
opieką polskich elektryków.
To wydarzenie skłoniło mnie do złożenia we
wrześniu 2009 r. na pierwszym Kongresie
Elektryki Polskiej wniosku o renowację grobu
prof. Romana Dzieślewskiego, znajdującego
się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Zdawałem sobie sprawę, na jak wielkie trudności napotkać może realizacja tego wniosku, ale
przede wszystkim chciałem, aby pionier polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego
i miejsce jego spoczynku stały się w ten sposób
bardziej znane polskim elektrykom. O słuszności złożenia wniosku utwierdziła mnie szybka
reakcja Politechniki Rzeszowskiej. Na wniosek
ówczesnego Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki P.Rz. prof. dr hab. inż. Kazimierza Buczka, Rada Wydziału w dniu 14.10.2009
roku pojęła uchwałę, w której jednomyślnie
poparła inicjatywę renowacji grobowca prof.
R. Dzieślewskiego. Podobnie Oddział Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, również poparł tą inicjatywę. Było
to omawiane na zebraniu Zarządu Oddziału
w dniu 18.11.2009 r., a inicjatywę renowacji grobu przedstawił Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński oraz prezes Oddziału Elektryków
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śl.
mgr inż. Krzysztof Kolonko.
W 2007 r. z inicjatywy Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) prof. dr. hab. inż.
Krzysztofa Kluszczyńskiego, podjęta została
przez PTETiS uchwała o powoływaniu w każdym roku patrona danego roku. Ma to na celu
zachowanie w pamięci wybitnych zmarłych
polskich uczonych z dziedziny elektrotechniki
i elektroniki oraz zapisania w historii nauki ich
dokonań. W 2007 r. pierwszym Patronem Roku
został prof. Tadeusz Cholewicki, w 100. rocznicę jego urodzin. W 2013 r. przypadała rocznica
150-lecia urodzin prof. Romana Dzieślewskiego,
pierwszego polskiego profesora elektrotechniki
i pierwszego kierownika Katedry Elektrotechniki
na Wydziale Budowy Machin CK Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Chcąc upamiętnić jego
postać, uchwałami Zarządów Głównych PTETiS (z dnia 28.09.2012 r.) oraz Stowarzyszenie
Elektryków Polskich (z dnia 10.10.2012 r.) został
on solidarnie uznany przez polskich elektryków
za Patrona Roku 2013.
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Decydującą inicjatywę o dalszych losach wniosku o renowację grobu podjął prezes SEP prof.
dr hab. inż. Jerzy Barglik i co najważniejsze potrafił doprowadzić ją do finału, choć w 2009 r.
wydawało się to prawie nierealne. Należą mu
się za to wielkie podziękowania, a także członkom Zarządu Głównego SEP za ich poparcie,
prezesom Oddziałów SEP i wszystkim członkom
oddziałów za wsparcie materialne i zebranie niebagatelnych funduszy na renowację grobowca.
Oddzielne podziękowania należą się prezesowi
Rzeszowskiego Oddziału SEP Bolesławowi Pałacowi za organizację uroczystości i pokonanie

wszystkich trudności formalnych i nieformalnych
związanych z renowacją grobu, jakie stwarzała granica państwowa i zabytkowy charakter
Cmentarza Łyczakowskiego. Biorąc to wszystko
pod uwagę, to trudne zadanie zostało wykonane
przez niego nadzwyczaj sprawnie i w niewiarygodnie krótkim czasie. Dokumenty rodzinne
niezbędne do uzyskania formalnych zezwoleń
i rozpoczęcia prac udostępniła wnuczka Profesora w sierpniu 2013 r. Wcześniej było to niemożliwe, bowiem dopiero w tym czasie udało mi
się odnaleźć wnuczkę Profesora, panią Elżbietę
Gromnicką i nawiązać z nią kontakt. Uroczyste
zakończenie renowacji grobu, przy współdziałaniu z Lvivską Politechniką, połączone zostało
z obchodami Patrona Roku, zorganizowanymi
w dniach 27-29. września 2013 r. wspólnie przez
SEP i PTETiS w Politechnice Rzeszowskiej.
Wyrazić trzeba wielkie uznanie za harmonijną
współpracę współorganizatorom: SEP, PTETiS
oraz gospodarzom miejsca: Politechnice Rzeszowskiej i Lvivskiej Politechnice.
W uroczystościach w Rzeszowie brało udział
około 200 wybitnych polskich elektryków oraz
mieszkający w Polsce członkowie rodziny prof.
Romana Dzieślewskiego. Byli to potomkowie
jego najmłodszej córki Danuty, dwie wnuczki
pani Elżbieta Gromnicka i pani Teresa Gallos
ze swymi rodzinami. Uczestniczyło też kilkoro
potomków brata ojca Profesora.
Część uczestników dwoma autobusami udała
się do Lwowa, na uroczystości zakończenia
renowacji grobowca, w którym spoczywa prof.
R. Dzieślewski. Relacja z tych wydarzeń podana jest w artykule Bolesława Pałaca.
Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyła
konferencja naukowa Wybrane Zagadnienia
Elektrotechniki i Elektroniki, świetnie zorganizowana przez przewodniczącego Rzeszowskiego Oddziału PTETiS prof. dr. hab. inż. Lesława Gołębiowskiego i jego współpracowników.
W jej trakcie wygłoszono bądź zaprezentowano na sesjach plakatowych bardzo wiele ciekawych referatów naukowych. Relacja z konferencji podana jest w artykule prof. Lesława
Gołębiowskiego, zamieszczonym w Rocznikach PTETiS nr 3 (21) z 2013 r.
Uroczystości Patrona Roku - prof. Romana
Dzieślewskiego przypomniały również historię
polskiego wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego i rolę, jaką odegrała w niej Politechnika Lwowska. W 1844 r. powstała we Lwowie
Akademia Techniczna z niemieckim językiem
wykładowym, jednak w zaborze austriackim,
dzięki złagodzeniu polityki narodowościowej,
już w 1870 r. powstały warunki, aby językiem
wykładowym był język polski. Dekret cesarski
z 4.09.1870 r. stanowił podstawę do wprowadzenia w uczelni polskiego języka wykładowego
oraz wyboru kierowników katedr przez kolegium
profesorskie. W 1877 r. przekształcono Akademię Techniczną w CK Szkołę Politechniczną.
W 1890 r. utworzono w niej Katedrę Elektrotechniki, a w 1891 r., w drodze konkursu, powołano
na jej kierownika prof. Romana Dzieślewskiego.
Katedra powstała w przełomowym dla rozwoju
elektrotechniki czasie, bowiem w 1882 r. na politechnice w Darmstadt powstał pierwszy wydział
elektrotechniczny. W 1889 r. Michał DoliwoDobrowolski opatentował silnik klatkowy prądu
przemiennego. W 1891 r. w Frankfurcie nad Menem na światowej wystawie elektrotechnicznej
dokonano efektownego pokazu przesyłu energii

elektrycznej na dużą odległość. Wszystkie te
wydarzenia rozpoczęły bardzo szybki rozwój
współczesnej elektrotechniki prądu trójfazowego. Warto podkreślić, że lwowska uczelnia
była tylko z nazwy lwowską, praktycznie była
to uczelnia ogólnopolska, bo wykładali na niej
profesorowie pochodzący z trzech zaborów, podobnie jak i studenci. Była to również uczelnia
wielonarodowościowa, bo studiowali na niej Polacy (ok. 70%), Żydzi i Ukraińcy.
W zaborze rosyjskim bardzo wcześnie zostały
podjęte próby utworzenia szkoły politechnicznej, bo już w 1826 r., z inicjatywy księdza Stanisława Staszica, przystąpiono do utworzenia
Szkoły Przygotowawczej do Studiów Politechnicznych. Wysiłek ten, jak również następne
w Puławach, Łodzi i w 1898 roku w Warszawie,
kiedy to ze składek społeczeństwa Kongresówki wybudowano główne gmachy Politechniki
Warszawskiej, nie doprowadziły do utworzenia
politechniki z polskim językiem wykładowym.
Mimo wielu prób i wielkich starań nie można
było nigdy uzyskać na to zgody zaborcy, dlatego upragniona, polska politechnika mogła
powstać w Warszawie dopiero po wybuchu
I wojny światowej, w 1915 roku, a więc 45 lat
później, niż we Lwowie.
W zaborze pruskim nie było żadnych możliwości tworzenia polskiego wyższego szkolnictwa
elektrotechnicznego. Warto zauważyć, że we
wschodnich dzielnicach Prus nawet niemieckie
wyższe szkolnictwo techniczne rozwinęło się
stosunkowo późno, bo dopiero w 1904 r. powstała politechnika w Gdańsku, a 1910 r. we
Wrocławiu.
Wspominając prof. Romana Dzieślewskiego,
nie można zapomnieć o jego wieloletnich współpracownikach, którzy mieli później ogromny
wpływ na rozwój polskiego elektrotechnicznego
szkolnictwa wyższego. Należał do nich Gabriel
Sokolnicki (od 1901 r.), późniejszy profesor Politechniki Lwowskiej, a po 1945 r. Lvivskiej Politechniki, którego najwybitniejszymi uczniami,
przykładowo, byli: Kazimierz Kopecki, profesor
Politechniki Gdańskiej, współtwórca Wydziału
Elektrycznego tej uczelni oraz wszechstronnie
uzdolniony Paweł Nowacki, profesor Politechniki Wrocławskiej, później Politechniki Warszawskiej, a następnie dyrektor Instytutu Badań
Jądrowych (IBJ), Franciszek Szymik prof. Politechniki Śląskiej. Profesor Sokolnicki w latach
1949-1956 był promotorem czterech prac kandydackich w Lvivskiej Politechnice.
Bardzo bliskim współpracownikiem (od 1903 r.)
Profesora był również Kazimierz Idaszewski,
późniejszy profesor Politechniki Lwowskiej, a po
1945 r. pierwszy dziekan i organizator Wydziału
Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, do którego najwybitniejszych uczniów należeli przykładowo: Władysław Kołek, późniejszy twórca
katedr Maszyn Elektrycznych P.Śl. i Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Stanisław Kurzawa, prof. AGH, Andrzej Kordecki, prof. P.Wr.,
Artur Metal, profesor politechnik we: Wrocławiu,
Szczecinie i Poznaniu, Stanisław Dzierżbicki,
profesor Politechniki Łódzkiej, Mieczysław Rodkiewicz, prof. P. Gdańskiej.
Przez 7 lat adiunktem profesora Dzieślewskiego
był Kazimierz Drewnowski, który od roku 1916
był jednym z głównych współorganizatorów
elektrycznego kierunku studiów w Politechnice
Warszawskiej. Był jednym z najwybitniejszych
profesorów i rektorów tej uczelni. Z kolei jego
najwybitniejszymi wychowankami i doktorantami
byli: Janusz Lech Jakubowski, prof. P.W., Jerzy
Skowroński, prof. P.Wr., Stanisław Szpor prof. P.
Gd., Samuel Dunikowski docent w P.W. Ponadto
jego wychowankami byli: Witold Iwaszkiewicz,
prof. P. Ł., Stanisław Trzetrzewiński, prof. P. Gd.,

Tadeusz Stępniewski, prof. P. Śl., Stanisław Bladowski, prof. AGH i wielu innych. Jak wspomina
Jacek Przygodzki, prof. PW, były asystent prof.
Drewnowskiego, Profesor uważał swój okres
pracy w Pol. Lwowskiej za szczególnie ważny.
Twierdził, że jego prace naukowe, dydaktyczne
i prace nad słownictwem elektrycznym miały
swój początek we Lwowie, a jego dalsza działalność była już tylko ich kontynuacją.
Uczniem prof. Dzieślewskiego, który po nim objął Katedrę Elektrotechniki w Politechnice Lwowskiej, był Stanisław Fryze, profesor Politechniki
Lwowskiej, a po 1945 r. Politechniki Śląskiej.
Jego najwybitniejszymi wychowankami byli:
Stefan Węgrzyn i Zygmunt Nowomiejski profesorowie P. Śl. oraz Maria Jastrzębska, docent
w P. Opolskiej. Prof. S. Fryze miał bardzo wielu
wybitnych uczniów. Jednym z nich, który zawsze
się tym szczycił, był prof. W. Paszek, z P. Śl.
Uroczystości Patrona Roku 2013 prof. Romana
Dzieślewskiego pokazały jednocześnie, że polskie wyższe szkolnictwo elektrotechniczne nie
powstało dopiero po 1945 r., czy też po I wojnie
światowej, po 1918 r. Jego początków można
doszukiwać się ok. 30 lat wcześniej, jeszcze
w roku akademickim 1888/89, kiedy to docent
Franciszek Dobrzyński miał pierwszy wykład
z elektrotechniki w języku polskim w CK Szkole
Politechnicznej we Lwowie, czy też w 1890 r.,
kiedy utworzono tam pierwszą polską Katedrę
Elektrotechniki, na którą w drodze konkursu
w 1891 r. powołano Romana Dzieślewskiego. Uroczystości przypomniały również, że już
od 1870 r. istniała CK Szkoła Politechniczna
we Lwowie, z polskim językiem wykładowym,
a dopiero w roku 1915, czyli 45 lat później, powstała długo wyczekiwana polska Politechnika
Warszawska, którą próbowano utworzyć już
w 1826 r. stale napotykając na przeszkody nie
do przezwyciężenia stawiane przez zaborcę.
W Polsce w latach międzywojennych były tylko
dwie Politechniki: Warszawska i Lwowska oraz
Akademia Górnicza w Krakowie. Kierunek elektrotechnika istniał tylko na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz na Oddziale
Elektrotechnicznym Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lwowskiej. Po II wojnie światowej,
poza odbudowującą się Politechniką Warszawską, utworzono w latach 1945-46 uczelnie techniczne, których kierunkiem studiów była elektrotechnika w miastach, kolejno: Łódź, Gdańsk,
Gliwice, Poznań, Wrocław, Kraków, Szczecin.
We wszystkich działało wielu nauczycieli akademickich (znacznie więcej niż poprzednio przykładowo wymieniono), którzy byli uczniami współpracowników prof. Romana Dzieślewskiego.
Jubileusz prof. R. Dzieślewskiego przypomniał
również, że pierwszy na ziemiach polskich elektryczny tramwaj pojawił się w 1894 r. we Lwowie.
Miał w tym również udział prof. R. Dzieślewski,
a wydarzenie to związane było z 50-leciem powstania CK Szkoły Politechnicznej we Lwowie.

Grobowiec po renowacji

Wniosek o renowację grobu
prof. Romana Dzieślewskiego - złożony na
I Kongresie Elektryki Polskiej w 2009 roku

Przemawia wnuczka prof. Romana
Dzieślewskiego - Elżbieta Gromnicka

Rodzina prof. R. Dzieślewskiego
pod portretem Rektora Dzieślewskiego

Tabliczka upamiętniająca renowację grobowca

Przy grobowcu prof. R. Dzieślewskiego

Przy odnowionym grobowcu, wnuczka Profesora Elżbieta
Gromnicka ze swoim wnukiem, czyli praprawnukiem
Profesora - Stefanem Gromnickim
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Warszawa-Gliwice-Opole 2009 r., str. 79-84.
[2] Białkiewicz Z. Hickiewicz J. Patron Roku Roman Dzieślewski (1863-1924), Roczniki PTETiS nr. 2 (20), Poznań, grudzień 2012, str. 5-16.
[3] Pałac B. Rok 2013 rokiem prof. Romana Dzieślewskiego - główne obchody jubileuszu, Wiadomości Elektrotechniczne 12/2013 str. 69-73.
[4] Hickiewicz J. Moje wrażenia po jubileuszu profesora Romana Dzieślewskiego Wiadomości
Elektrotechniczne 12/2013 str. 74-76.
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KALENDARIUM 2013
Rok 2013 im. prof. Romana Dzieślewskiego
04.01.2013 r.

08.04.2013 r.

Spotkanie noworoczne w Oddziale Wrocławskim SEP.

Kol. B.Synal i J.Rudy uczestniczyli w uroczystościach zjazdu absolwentów liceum
w Śremie, którego absolwentem był prof.
K. Idaszewski.

Szerzej w dziale „Z życia Oddziału”.

15.01.2013 r.

Więcej na str. 13.

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów WRF SNT NOT we Wrocławiu. Prezesem Zarządu Wrocławskiej
Rady FSNT NOT został Kol. Tadeusz Nawracaj z Oddziału Wrocławskiego PZITB.
Z Oddziału Wrocławskiego SEP, do 5 osobowego Zarządu WR FSNT NOT wybrani
zostali Koledzy dr Ryszard Kordas i mgr
inż. Janusz Gondek, a do Komisji Rewizyjnej Kol. dr inż. Zbigniew Lubczyński.
28.01.2013 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału - przyjęcie
planu finansowego na 2013 r.
11.02.2013 r.
Z inicjatywy Zarządu Koła Nr 16 w Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach odbyło
się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP. Przed
częścią merytoryczną posiedzenia, Prezes
Zarządu Koła 16 Kol. Andrzej Koźmiński
oprowadził uczestników posiedzenia po terenie elektrociepłowni.
Więcej na str. 12.

25.02.2013 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału - analiza
realizacji Uchwał XL WZDO.
04.03.2013 r.
W IASE odbyło się uroczyste spotkanie
poświęcone pamięci Członka Honorowego SEP prof. Zygmunta Szparkowskiego
w 110. rocznicę Jego urodzin.
Omówienie i zdjęcia na str. 12.

07-09.03.2013 r.
Kol.Kol. K.Nowicki, A.Hachoł, R.Kordas
i J.Rudy spotkali się w Warszawie z członkami Zarządu Oddziału Warszawskiego
oraz przedstawicielami Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP. Podczas spotkania omawiano istotne zagadnienia dotyczące funkcjonowania SEP. Po
spotkaniu w Oddziale nasi Koledzy złożyli
wizytę byłemu Prezesowi i Członkowi Honorowemu SEP Kol. Jackowi Szpotańskiemu.
25.03.2013 r.
Świąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału - powołanie komitetu organizacyjnego
WZDO w składzie: Kol. Kol. K.Chabowski,
J.Rudy, T.Olichwer, R.Kordas i J.Pytlarz.
08.04.2013 r.
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Posiedzenie Prezydium Z.O. - powołanie
komitetu organizacyjnego uroczystości
100. rocznicy urodzin prof. Jana Trojaka.

15.04.2013 r.
Udział członków Prezydium ZO w obchodach 55. rocznicy powołania Koła nr 7.
Koło nr 7 obchodziło 55. rocznicę powstania
z udziałem zaproszonych gości: Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP Kol. Krzysztofa Nowickiego, Kol. Tadeusza Olichwera - Członka
Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP oraz
Kol. Jerzego Kowalskiego - byłego członka
naszego Koła. Podczas uroczystego spotkania miało miejsce odznaczenie Prezesa Koła
nr 7 Kol. Stanisława Jednoroga Złotą Odznaką
SEP, Kol. Jana Powązkiego - Złotą Odznaką
NOT, oraz Kol. Jerzego Machowczyka, zasłużonego Seniora i członka założyciela Koła,
z okazji 90-tych urodzin - Medalem prof. Kazimierza Idaszewskiego.

w instalacjach i obiektach niskiego napięcia dla członków SEP i DOIIB, uczestniczyły 143 osoby.
07.05.2013 r.
W Jamrozowej Polanie w Ośrodku Elektrowni Opole odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem
Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Przew.
Sekcji i Komisji.
Więcej na str. 13.

23-26.05.2013 r.
Prezes Oddziału uczestniczył w Radzie
Prezesów w Kołobrzegu, która odbyła się
z okazji 60. rocznicy powołania Oddziału
Koszalińskiego.
27-29.05.2013 r.

Prezes Oddziału uczestniczył w XII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W ośrodku konferencyjno szkoleniowym
Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie odbyło się XIX Sympozjum „SEMAG
2013” nt. „Elektroenergetyka i Automatyka
w przemyśle wydobywczym”. Organizatorami sympozjum byli: Instytut Energoelektryki, Fundacja Rozwoju Politechniki
Wrocławskiej i Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Oddziału Wrocławskiego SEP.

22.04.2013 r.

10.06.2013 r.

Przemówienie Prezesa Koła str. 22.

20.04.2013 r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału - zatwierdzenie: wniosków kandydatów na Członków Honorowych i terminarza akcji sprawozdawczo - wyborczej w Oddziale.
24.04.2013 r.
Podczas zebrania Wrocławskiej Rady Federacji SNT NOT wręczono odznaki honorowe NOT: Złotą Kol. Leszkowi Paśko
i Kol. Janowi Ociepko oraz Srebrną Kol.
Lidii Dudek.
25-28.04.2013 r.

Oddział Warszawski SEP oraz Wydział
Elektryczny Pol. Warszawskiej był organizatorem XV Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. Z naszego Oddziału udział
wzięli: Jan Pytlarz, Jarosław Krysiak, Rafał Szczepankiewicz, Justyna Herlender,
Thomas Spranzel i Agata Piesiewicz oraz
Kol. Zbigniew Lubczyński - Członek Honorowy SEP.
07.05.2013 r.
Oddział Wrocławski SEP wspólnie z Dolnośląską Okręgową Izbę Inż. Budownictwa zorganizował seminarium szkoleniowe
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

Oddział Radomski na terenie Elektrowni
ENEA Wytwarzanie w Świerżach Górnych
był organizatorem Międzynarodowego
Dnia Elektryki.
Podczas uroczystości wręczone zostały Godności Zasłużonego Seniora SEP oraz dyplomy
i nagrody za udział w Konkursie na najaktywniejsze koło SEP w roku 2012. Wyróżniono koła
z naszego Oddziału: Koło SEP nr 1 - Instytut Elektrotechniki Oddział Wrocławski, Koło SEP nr 4 Koło Akademickie, Koło SEP nr 18 - EnergiaPro
Grupa TAURON S.A. Oddział Wrocław, Koło SEP
nr 43 - Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału
i Koło SEP nr 70 - Politechnika Wrocławska.

21.06.2013 r.
W Krakowie odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa SEP w strzelectwie sportowym.
Z naszego Oddziału udział wzięła drużyna
z Koła nr 4 i 10.

Relacja na str. 12.

24.06 - 07.07.2013 r.
Wycieczka na Islandię.
Obszerna relacja z wycieczki na str. 14-19.

28.06.2013 r.
Jubileusz 25-lecia działalności Koła SEP
nr 88 przy Tauron Dystrybucja S.A.
Szersza relacja na str. 27.

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI SEP
IM. PROF. KAZIMIERZA IDASZEWSKIEGO

04.07.2013 r.
Na podstawie uchwały nr 32/43/2010-2014
Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP
z 17.06.2013 r. Zarząd Główny SEP uchwałą nr 81-2010/2014 z dn. 4.07.2013 r.
nadał Oddziałowi Wrocławskiemu Stowarzyszenia Elektryków Polskich imię prof.
Kazimierza Idaszewskiego.

21.09.2013 r.
Szkolenie dla wykładowców i egzaminatorów komisji kwalifikacyjnych.
25-28.09.2013 r.

Konferencja ELSAF 2013 w Szklarskiej
Porębie; udział wzięło 5 członków naszego
Oddziału.
27.09.2013 r.
Kol. Sekretarz Jan Rudy uczestniczył
w obchodach Roku Prof. Dzieślewskiego
w Rzeszowie i Lwowie oraz wręczył byłemu Wiceprezesowi Oddziału Rzeszowskiego Kol. Zbigniewowi Piekiełce Medal
im. prof. K. Idaszewskiego.

Kazimierz Idaszewski (ur.▪ 16▪ stycznia▪ 1878▪ r.▪
w▪Nochowie▪koło▪Śremu,▪zm.▪14▪stycznia▪1965▪r.▪we▪
Wrocławiu)▪ -▪ polski▪ uczony,▪ specjalista▪ budowy▪ maszyn▪elektrycznych▪i▪elektrochemii,▪profesor▪Politechniki▪Lwowskiej,▪Śląskiej▪i▪Wrocławskiej,▪członek▪Towarzystwa▪Naukowego▪Warszawskiego.
Był▪synem▪Michała▪(nauczyciela▪wiejskiego,▪działacza▪
oświatowego)▪i▪Natalii▪z▪Kuźmickich.▪W▪1898▪ukończył▪
gimnazjum▪klasyczne▪w▪Śremie▪i▪podjął▪studia▪elektrotechniczne▪na▪politechnice▪w▪Brunszwiku▪(1898-1903).▪
W▪1904▪obronił▪na▪tej▪uczelni▪doktorat▪(praca▪Versuche▪
ueber▪das▪elektrolytische▪Verhalten▪von▪Schwefelkupfer).▪Od▪września▪1904▪do▪października▪1919▪pracował▪
jako▪ inżynier▪ w▪ fabryce▪ maszyn▪ elektrycznych▪ „Siemens-Schuckertwerke”▪w▪Berlinie.▪W▪1920▪został▪profesorem▪nadzwyczajnym▪w▪Szkole▪Politechnicznej▪we▪
Lwowie▪(przemianowanej▪rok▪później▪na▪Politechnikę▪
Lwowską),▪gdzie▪pracował▪już▪wcześniej,▪bezpośrednio▪po▪studiach▪(1903-1904),▪jako▪asystent▪w▪Katedrze▪
Elektrotechniki▪Ogólnej.▪W▪latach▪1920-1930▪kierował▪
Katedrą▪Pomiarów▪Elektrotechnicznych,▪a▪1930-1939▪
Katedrą▪ Maszyn▪ Elektrycznych;▪ pełnił▪ funkcję▪ dziekana▪ Wydziału▪ Elektrycznego▪ (w▪ roku▪ akademickim▪
1926/1927),▪ w▪ 1929▪ został▪ mianowany▪ profesorem▪
zwyczajnym.▪Pozostał▪na▪stanowisku▪kierownika▪Katedry▪Maszyn▪Elektrycznych▪podczas▪pierwszej▪okupacji▪
sowieckiej,▪po▪przekształceniu▪uczelni▪w▪Instytut▪Politechniczny▪(do▪1941).▪W▪czasie▪okupacji▪hitlerowskiej▪
był▪nauczycielem▪w▪rzemieślniczej▪szkole▪zawodowej▪▪
i▪w▪szkole▪technicznej▪we▪Lwowie.
W▪1944▪powrócił▪na▪krótko▪do▪pracy▪w▪Instytucie▪Politechnicznym▪we▪Lwowie.▪W▪maju▪1945▪w▪wyniku▪przymusowych▪wysiedleń▪Polaków▪z▪Kresów▪Wschodnich▪
opuścił▪Lwów▪i▪objął▪kierownictwo▪Katedry▪Pomiarów▪▪
i▪Maszyn▪Elektrycznych▪Politechniki▪Śląskiej▪oraz▪funkcję▪ dziekana▪ Wydziału▪ Elektrycznego▪ tej▪ uczelni;▪ już▪
w▪październiku▪t.r.▪przeniósł▪się▪na▪Politechnikę▪Wrocławską,▪gdzie▪organizował▪od▪podstaw▪Wydział▪Mechaniczno-Elektryczny▪(był▪jego▪pierwszym▪dziekanem▪
w▪roku▪akademickim▪1945/1946)▪i▪w▪listopadzie▪1945▪
wygłosił▪wykład▪inauguracyjny▪w▪polskiej▪Politechnice▪
Wrocławskiej.▪ Kierował▪ Katedrami▪ Miernictwa▪ i▪ Maszyn▪Elektrycznych▪(1945-1947)▪oraz▪Pomiarów▪Elektrycznych▪(1947-1959).
W▪1951▪został▪powołany▪w▪poczet▪członków▪Towarzystwa▪Naukowego▪Warszawskiego.▪Działał▪w▪Stowarzyszeniu▪Elektryków▪Polskich,▪był▪przewodniczącym▪Oddziału▪Wrocławskiego,▪od▪1964▪członkiem▪honorowym.▪
Został▪odznaczony▪m.in.▪Krzyżem▪Kawalerskim▪(1950)▪
i▪Komandorskim▪(1958)▪Orderu▪Odrodzenia▪Polski.
Wikipedia

28.09.2013 r.

11.07.2013 r.
Spotkanie z grupą studentów z Dniepropietrowska z Ukrainy. Przyjazd do Polski
w ramach wymiany z Politechniką Wrocławską. Grupą opiekował się Kol. Zenon
Okraszewski.
22.07.2013 r.
Posiedzenie Prezydium - Dyrektor Krzysztof Wieczorkowski odebrał z rąk Prezesa
Kol. K. Nowickiego Rekomendację SEP
dla SONEL-u.
06-08.09.2013 r.
Rada Prezesów w Krakowie.
12-13.09.2013 r.

Prezes Kol. Krzysztof Nowicki wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu na
najlepszą pracę dyplomową podczas Inauguracji roku akademickiego na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.
Lista laureatów na str. 31.

02.10.2013 r.
Wycieczka techniczna członków Zarządu Oddziału na nowy stadion piłkarski
we Wrocławiu.
08.10.2013 r.
Jubileusz 40 lecia działalności Koła SEP
nr 70. Prezes Oddziału złożył stosowne
gratulacje i wręczył upominek dla koła.
09.10.2013 r.
Spotkanie Prezesa Oddziału z J.M. Rektorem Politechniki Wrocławskiej w sprawie
Forum Młodych Liderów.
16.10.2013 r.

Kol. Mieczysław Bednarski Członek Prezydium Z.O. Wrocławskiego SEP uczestniczył w V Forum Ekoenergetycznym
w Polkowicach.
16.09.2013 r.
Z okazji nadania Oddziałowi Wrocławskiemu SEP im. prof. Kazimierza Idaszewskiego odbyło się uroczyste posiedzenie
Zarządu Oddziału z udziałem Członka Honorowego i byłego Prezesa oraz Komisji
Rewizyjnej.
19.09.2013 r.
Seminarium zorganizowane przez Sekcję
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, poświęcone omówieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28. marca 2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach energetycznych.

Oddział Wrocławski SEP wspólnie DOIIB
zorganizował seminarium na temat bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych prowadzący dr inż. Lech Danielski - uczestniczyło ponad 130 osób.
Tytuły referatów:
▪ „Uziemienia, przewody ochronne i przewody
połączeń ochronnych w instalacjach niskiego
napięcia”.
▪ „Dobór i użytkowanie urządzeń różnicowoprądowych (RCD)”.
▪ „Ochrona przeciwporażeniowa w łazienkach,
na terenie budowy i w obiektach rolniczych”.
▪ „Badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia”.

17.10.2013 r.
Kol. Sekretarz J. Rudy uczestniczył w obchodach 60-lecia Oddziału Wrocławskiego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Rolnictwa.
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in format or

KALENDARIUM 2013
18.10.2013 r.
Oddział wraz z Kołem SEP nr 18 gościł
przedstawicieli Energetyki Praskiej.
21.10.2013 r.
Prezes Kol. K. Nowicki oraz Kol. Zbigniew
Lubczyński uczestniczyli w uroczystościach 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP.
26.10.2013 r.

Po zakończeniu seminarium miało miejsce
posiedzenie Kolegium Sekcji Automatyki
i Pomiarów, na którym wybrano władze Sekcji. Przewodniczącym Kolegium Sekcji został
Kol. Edward Ziaja.

18.11.2013 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału, po części
oficjalnej część uroczysta z okazji Jubileuszy: 85. rocznicy urodzin Kol. Bohdana.
Synala i 70. rocznicy urodzin Kol. Ryszarda Kordasa. W uroczystej części uczestniczyli członkowie Honorowi Oddziału: Kol.
A. Wiszniewski i Kol. Z. Lubczyński.
20-23.11.2013 r.

WR FSNT NOT obchodziła Jubileusz 65lecia działalności.
W uroczystości uczestniczyli rektorzy wrocławskich uczelni, przedstawiciele świata, nauki, samorządów i polityki i Prezes
NOT oraz Kol. Kol. z Oddziałów SNT z całej Polski. Podczas uroczystości Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z 26.09.2013 r. naszym kolegom: J. Gondkowi, Z. Lubczyńskiemu, K. Nowickiemu, B.Synalowi i J. Zuzokowi wręczono „Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego” i Srebrną Odznakę Honorową Kol. R. Kordasowi. Natomiast Uchwałą
ZG NOT Kol. M. Hawryszczyszyn otrzymał
Diamentową OH NOT.

Elektrotrip - Samorząd Studencki Wydziału
Elektrycznego i Akademickiego Koła SEP
przy współpracy z Samorządem Studenckim Wydziału Mechaniczno - Energetycznego zorganizował trzecią już edycję projektu ElektroTrip.

26-27.10.2013 r.

23.11.2013 r.

We Wrocławiu odbyło się Forum Komunikacji Liderów, zorganizowane przez Politechnikę Wrocławską i Stowarzyszenie
Elektryków Polskich.
Patronat nad Forum objęli m.in.: prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Zachodnia Izba Gospodarcza i
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
(ABSL). Uczestniczyli m.in. Kol. Kol. J. Pytlarz, J. Krysiak i inni Koledzy z Akademickiego Koła SEP nr 4.
Więcej na str. 28.

04.11.2013 r.
W Centrum Konferencyjnym Politechniki
Wrocławskiej odbyła się uroczystość setnej rocznicy urodzin śp. prof. Jana Trojaka.
Uroczystość poprzedziła Msza św. w intencji
Profesora; następnie złożono kwiaty i zapalono znicze na Jego grobie. Uroczystości patronował Rektor Politechniki Wrocławskiej prof.
Tadeusz Więckowski. W uroczystości udział
wzięło ok. 120 osób, w tym wiele osób spoza Wrocławia. Uczestniczyła również w nich
córka Profesora mgr Barbara Trojak. List od
prezesa SEP odczytał prof. Jerzy Hickiewicz,
przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP.
Szersza relacja na str. 20.

14.11.2013 r.
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W Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych odbyło się seminarium nt.
„Energetyka i pomiary”.

Sekcji na Kołach nr 41 PKP Energetyka
Sp. z o.o. Zakład Dolnośląski, Koło nr 89
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych Wrocław, Zakład Robót Elektryfikacyjnych, Koło nr 13 i Zakład Sieci i Zasilania Sp.z o.o. Przewodniczącym Kolegium
Sekcji został Kol. Leszek Ładniak z Koła
SEP nr 41.

09.12.2013 r.
Świąteczne spotkanie Zarządu Oddziału z Seniorami. Prezes Oddziału powitał
Seniorów, złożył im życzenia świąteczne
i noworoczne. Natępnie Seniorzy podzielili
się opłatkiem i składali sobie życzenia. Po
części uroczystej Prezes Oddziału i przewodniczący Komisji Seniorów złożyli krótkie sprawozdania z działalnisci Oddziału
i Komisji. Kol. Jan Francyk,
10.12.2013 r.

W ramach tegorocznej edycji odbył się wyjazd
do ośrodka naukowo-badawczego CERN
(Europejska Organizacja Badań Jądrowych)
na przedmieściach Genewy oraz Muzeum
Mercedesa w Stuttgardzie.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Kątach Wrocławskich odbyła
się XI edycja turnieju prewencyjnego dla
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Wiceprezes Oddziału Kol. Andrzej Hachoł
w towarzystwie Sekretarza Oddziału Kol.
Jana Rudego wręczył upominki ufundowane przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP.

Więcej na str. 29.

Więcej na str. 21.

11.12.2013 r.

Kol. Hanka Karkowska, Przewodnicząca
Sądu Koleżeńskiego OWr. wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursu O.Wr.
SEP na najlepszą pracę dyplomową na
Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.
Lista laureatów na str. 31.

27.11.2013 r.
Podczas Inauguracji roku akademickiego Członek ZO i Przewodniczący Komisji
Młodzieży i Studentów Oddziału Wrocławskiego SEP Kol. Jerzy Leszczyński wręczył
dyplomy i nagrody laureatom konkursu
O/W SEP na najlepszą pracę dyplomową
na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2012/2013.
Lista nagrodzonych
i wyróżnionych na str. 31.

29.11.2013 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji
Trakcji Elektrycznej.
W czasie kadencji ustąpił długoletni przewodniczący Kolegium Sekcji Kol. Leszek
Pasko. Funkcję przewodniczącego pełnił
zastępca Kol. Jakub Wdowiak. W oparciu
o złożone sprawozdanie dyskutowano nad
programem działalności Sekcji w przyszłej
kadencji. Za działania priorytetowe uznano
kontynuowanie problematyki Kolei Dużych
Prędkości oraz oparcia pracy Kolegium

Oddział Opolski SEP obchodził Jubileusz
65-lecia. Z tej okazji prezes Oddziału wystosował pismo gratulacyjne.
16.12.2013 r.
Ostatnie w tej kadencji spotkanie świąteczne Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej
i kierowników agend gospodarczych, podsumowujące rok i kadencję.
ZG SEP ustanowił rok 2014
Rokiem inż. Kazimierza Szpotańskiego

W IV kwartale 2013 r. Zarząd Główny SEP
na mocy specjalnej, uroczystej uchwały
ustanowił rok 2014 Rokiem inż. Kazimierza
Tadeusza Szpotańskiego
Człowieka wielce zasłużonego dla powstania i rozwoju przemysłu elektrotechnicznego
w naszym kraju, pioniera polskiego przemysłu elektrotechnicznego, założyciela, współwłaściciela i dyrektora jednej z pierwszych
w Polsce fabryki aparatury elektrycznej, działacza społecznego, współtwórcy Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego prezesa
w latach 1938-1945.
Szersza prezentacja Patrona Roku
w n-rze 15 Informatora.

KALENDARIUM 2014
10.01.2014 r.
W dniu 10. stycznia 2014 r. odbyło się
w Hotelu Wrocław tradycyjne noworoczne
spotkanie działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych
gości.
Szersza relacja na str. 21.

15.01.2014 r.
Podumowanie XXXIX Wrocławskich Dni
Nauki i Techniki.
Na uroczystym spotkaniu WR FSNT NOT dokonano podsumowania XXXIX WDNiT we Wrocławiu. Przewodniczący Zarządu Rady Wrocławskiej kol. Tadeusz Nawracaj wysoko ocenił
udział członków naszego Oddiału w WDNiT.
Na ręce Przezesa Oddziału SEP przekazał dyplomy dla autorów odczytów i referartów.

28.01.2014 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału - przyjęcie
planu finansowego na 2013 r.

01.03.2014 r.

Ramowy program XXXVI WZD SEP:

XLI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wrocławskiego SEP.

▪■ 5.06.2014■r.▪-▪Konferencja▪prasowa▪z▪okazji▪XXXVI▪

W▪Programie:
1.▪ Otwarcie▪WZDO,▪powitanie▪delegatów▪▪
i▪zaproszonych▪gości.
2.▪ ▪Wybór▪przewodniczącego▪WZDO.
3.▪ Przekazanie▪prowadzenia▪obrad▪▪
przewodniczącemu▪WZDO.
4.▪ Wybory▪prezydium▪WZDO.
5.▪ Wybory▪komisji▪mandatowej▪-▪wyborczej,▪▪
uchwał▪i▪wniosków.
6.▪ ▪Wręczenie▪odznaczeń.
7.▪ ▪Przyjęcie▪porządku▪dziennego.
8.▪ ▪Stwierdzenie▪ważności▪wyborów.
9.▪ Uchwalenie▪regulaminu▪WZDO.
10.▪ Przyjęcie▪uchwał▪organizacyjnych▪WZDO.
11.▪ Przyjęcie▪protokołu▪XL▪WZDO.
12.▪ Sprawozdania▪władz▪Oddziału▪z▪kadencji▪2010-2014.
13.▪ Dyskusja▪nad▪sprawozdaniami▪
14.▪ Krótka▪przerwa▪(kawowo▪-▪techniczna).
15.▪ Przyjęcie▪sprawozdań.
16.▪ Udzielenie▪absolutorium▪ustępującemu▪▪
Zarządowi▪Oddziału.
17.▪ Wybór▪komisji▪skrutacyjnej.
18.▪ Przedstawienie▪kandydatów▪na▪Prezesa▪▪
i▪wystąpienia▪kandydatów.
19.▪ Wybór▪Prezesa▪Oddziału.
20.▪ Ogłoszenie▪wyników▪wyborów▪na▪Prezesa▪Oddziału.
21.▪ Wybór▪władz▪Oddziału▪oraz▪delegatów▪na▪WZD.
22.▪ Przerwa▪na▪posiłek.
23.▪ Ogłoszenie▪wyników▪wyborów.
24.▪ Dalszy▪ciąg▪dyskusji.
25.▪ Przyjęcie▪uchwał▪XLI▪WZDO.
26.▪ Zakończenie▪obrad▪WZDO.

WZD▪SEP;▪otwarcie▪wystawy▪firm▪przemysłu▪elektrotechnicznego▪i▪informatycznego;▪Konferencja:▪Elektryka▪dla▪innowacyjnej▪gospodarki,▪elektrycy▪dla▪społeczeństwa;▪Msza▪św.▪w▪intencji▪elektryków;▪wspólne▪
spotkanie▪ZG,▪GKR,▪GSK,▪KW▪i▪Rady▪Prezesów▪SEP▪
połączone▪z▪uroczystą▪kolacją.

▪■ 6.06.2014■ r.▪ -▪ Złożenie▪ wieńca▪ i▪ kwiatów▪ pod▪ Po-

mnikiem▪Czynu▪Polaków;▪otwarcie▪wystawy▪-▪95▪lat▪
SEP▪oraz▪współtwórcy▪Stowarzyszenia▪-▪Kazimierza▪
Szpotańskiego;▪wspólna▪pamiątkowa▪fotografia▪delegatów▪i▪gości;▪dsłonięcie▪tablicy▪pamiątkowej▪poświęconej▪K.▪Szpotańskiemu;▪Koncert▪Zjazdowy▪z▪okazji▪
95-lecia▪SEP▪dla▪delegatów▪i▪gości.

▪■ 7.06.2014■r.▪-▪Zebranie▪Konstytucyjne▪ZG▪SEP;▪wy-

bór▪ Dziekana▪ Rady▪ Prezesów;▪ spotkanie▪ koleżeńskie▪delegatów▪oraz▪przyjaciół▪Stowarzyszenia.

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ
Warszawa 3-6. września 2014 r.
Zgodnie▪ z▪ zapowiedzią▪ na▪ I▪ Kongresie▪ Elektryki▪
Polskiej,▪ który▪ odbył▪ się▪ w▪ 2009▪ roku,▪ w▪ 90.▪ rocznicę▪ powstania▪ Stowarzyszenia▪ Elektryków▪ Polskich,▪▪
II▪ Kongres▪ Elektryki▪ Polskiej▪ zorganizowany▪ będzie▪▪
z▪ Politechniką▪ Warszawską▪ w▪ dniach▪ 3-6.▪ września▪
2014▪r.▪w▪Auli▪Głównej▪PW.
Z▪satysfakcją▪informujemy,▪że▪II▪Kongres▪Elektryki▪Polskiej▪otrzymał▪Honorowy▪Patronat▪Prezydenta▪Rzeczypospolitej▪Polskiej▪Bronisława▪Komorowskiego.

Z Życia ODDZIAŁU
Spotkanie noworoczne 2013
w Oddziale Wrocławskim SEP
Tradycyjnie, jak co roku w dniu 4. stycznia
2013 r. w sali konferencyjnej hotelu Wrocław odbyło się spotkanie noworoczne
aktywnych działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.
W spotkaniu, oprócz działaczy Oddziału
Wrocławskiego SEP, udział wzięli przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego,
Urzędu Miasta Wrocławia, Wydziałów
i Instytutów o kierunku elektrycznym i elektroniki Politechniki Wrocławskiej, członków
wspierających oraz zaprzyjaźnionych firm.

Prezes Jerzy Barglik wręczył również Dyplom Uznania z okazji 50-letniej aktywnej
działalności w Stowarzyszeniu Elektryków
Polskich Członkowi Honorowemu prof.
Bohdanowi Synalowi, co okazało się miłym
zaskoczeniem dla samego wyróżnionego
i dla wszystkich obecnych.
Prezes Stowarzyszenia wręczył także
Dziekanowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. inż.
Waldemarowi Rebizantowi list z podziękowaniem za wyrażenie zgody na udział
w Komitecie Programowym II Kongresu Elektryki Polskiej, który odbędzie się
we wrześniu 2014 r.

List z życzeniami Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy Prezesowi
Oddziału Krzysztofowi Nowickiemu przekazała Pani Aldona Młyńczak - doradca
Wojewody.
Bardzo ciekawy referat: „Michał DoliwoDobrowolski jako wzór do naśladowania
w rozwoju zawodowym i innowacyjnej
działalności badawczo-rozwojowej” wygłosił kol. dr inż. Piotr Szymczak z Oddziału
Szczecińskiego SEP, członek ZG.
Część biesiadną spotkania uprzyjemniał
występ Zespołu Muzycznego ADWAO.
Jan Rudy

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP
Krzysztof Nowicki powitał gości, a następnie przedstawił krótkie sprawozdanie
z działalności Oddziału w 2012 r.
Następnie Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, prof. Jerzy Barglik wręczył
dyplomy Zasłużonego Seniora Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koleżance Barbarze Czołowskiej i Kolegom: Janowi Czarneckiemu, Mieczysławowi Bednarskiemu,
Witoldowi Jabłońskiemu, Tadeuszowi Olichwerowi i Janowi Rudemu, gratulując zaszczytnego wyróżnienia.
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z życia oddziału
Wyjazdowe posiedzenie
Prezydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP
w Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach
Z inicjatywy Zarządu Koła nr 16 w dniu 11.02.2013 r. w Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP.
Przed częścią merytoryczną posiedzenia, Prezes Koła nr 16, Kol.
Andrzej Koźmiński oprowadził uczestników posiedzenia po terenie
elektrociepłowni, pokazując proces produkcyjny od składowiska
węgla i biomasy poprzez kotłownię, maszynownię, stację uzdatniania wody do celów produkcyjnych, generatory wytwarzające
energię elektryczną oraz serce zakładu tj. centralną nastawnię
elektryczną.
Podbudowani wrażeniami z wycieczki po obiektach elektrociepłowni, członkowie Prezydium przystąpili do realizacji części merytorycznej posiedzenia.
Prezydium Zarządu O/W SEP składa podziękowanie Zarządowi
Koła nr 16 za zorganizowanie posiedzenia.

in format or
Uroczystość 110. rocznicy urodzin
Profesora Zygmunta Szparkowskiego
4. marca 2013 r. w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych
we Wrocławiu miało miejsce uroczyste spotkanie poświęcone pamięci Profesora Zygmunta Szparkowskiego, Rektora Politechniki Wrocławskiej, członka założyciela Oddziału Wrocławskiego SEP i członka
honorowego Stowarzyszenia. Patronat honorowy nad uroczystością
objął Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski.
W skład Komitetu Honorowego wchodzili Dziekani wydziałów Elektroniki, Elektrycznego, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Podstawowych Problemów Techniki, Prezes Oddziału Wrocławskiego
i przewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej oraz Prezez Zarządu IASE. Komitetowi
przewodniczył prof. Andrzej Wiszniewski, członek honorowy SEP,
rektor Politechniki Wrocławskiej w latach 1990-1996.
W uroczystości uczestniczyło około 90 osób. Obecny był syn Profesora również Zygmunt Szparkowski - profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Architektury ze swoim synem Kamilem. Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością władze Uczelni i Wydziałów,
władze Oddziału SEP i PTETiS, liczni przedstawiciele profesury, byli
studenci i współpracownicy Profesora. Liczny był też udział członków SEP i PTETiS, a także studentów.
Życiorys Profesora przedstawił prof. Janusz Halawa, a dr inż. Andrzej Jabłoński przedstawił temat „Inspiracje i dokonania prof. Zygmunta Szparkowskiego i Jego zespołu”.
Zostały wygłoszone następujące referaty: Automatyka pomiarów,
kontroli i regulacji dla potrzeb elektroenergetyki - prof. Bogdan Miedziński, Automatyka napędu elektrycznego w Politechnice Wrocławskiej - prof. T. Orłowska-Kowalska, Rola IASE we wrocławskiej szkole automatyki elektroenergetycznej - Edward Ziaja - prezes IASE.

I Ogólnopolskie Mistrzostwa SEP
w strzelectwie sportowym
W dniu 21. czerwca 2013 r. zorganizowano w Krakowie I Ogólnopolskie Mistrzostwa SEP w strzelectwie. Oddział Wrocławski
reprezentowały dwie drużyny - pierwsza w składzie: Kowalski Arkadiusz, Trzeciak Wiesław, Chruścicki Tadeusz (K-10) oraz druga:
Pytlarz Jan, Pomykała Michał, Kochan Piotr (Koło Akademickie).
Drużynowo uzyskaliśmy 3. i 5. miejsce w Polsce, natomiast indywidualnie miejsca 5., 6., 10., 12., 13. i 14. Ogólnie zdobyliśmy
4 puchary i 5 dyplomów dla Oddziału Wrocławskiego SEP. Imprezę zaszczycił Wiceprezes SEP dr inż. Jan Strzałka i Prezes Oddziału Krakowskiego mgr inż. Władysław Waga.
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Ponadto głos zabierali prof. T. Więckowski, prof. A. Wiszniewski,
prof. Jerzy Hickiewicz - przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP, prof. Krzysztof Kluszczyński - przewodniczący Zarządu Głównego PTETiS, prof. Tadeusz Gudra - prezes Koła SEP na
Politechnice Wrocławskiej, którego założycielem był prof. Z. Szparkowski. Wszyscy mówcy podkreślali potrzebę i doniosłość pamięci
o przeszłości i o tych, którzy tworzyli obecną rzeczywistość Politechniki i nauki wrocławskiej, do której Profesor wniósł swój znaczący
wkład. Dyrektor Instytutu Informatyki Automatyki i Robotyki, prof.
Czesław Smutnicki obdarował syna Profesora pamiątkową księgą
Wydziału Elektroniki, Prezes Oddziału Wrocławskiego wręczył Dyrektorowi IASE list z podziękowaniem za wkład włożony w organizację uroczystości. Dr inż. Witold Jabłoński podzielił się wspomnieniami z pierwszych kontaktów z rodziną Państwa Szparkowskich.
Wrocławiu w roku 1945.

155-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Śremie,
którego absolwentem był Kazimierz Idaszewski

Jamrozowa Polana

W dniu 8. kwietnia 2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen.
Józefa Wybickiego w Śremie odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 155-lecia szkoły, na którym otwarta została galeria „Wybitnych
Absolwentów”.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Absolwentów tytuł „Wybitny Absolwent otrzymali”:
1. Ks. Piotr Wawrzyniak - absolwent z 1867 r.,
2. Prof. Antoni Kalina - absolwent z 1867 r.,
3. Prof. Heliodor Święcicki - absolwent z 1873 r.,
4. Ludwik Mycielski - absolwent z 1873 r.,
5. Prof. Eugen Mittwoch - absolwent z 1894 r.,
6. Prof. Kazimierz Idaszewski - absolwent z 1898 r.
Sylwetki z notą biograficzną Wybitnych Absolwentów umieszczone
zostały w Galerii wewnątrz budynku, a medaliony z brązu zostały
umieszczone w nawierzchni chodnika przed budynkiem szkoły.

W dniach 18-19.05.2013 r. w Jamrozowej Polanie - Duszniki odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego
z udziałem Członków Honorowych, Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów Sekcji, Przewodniczących Komisji i Kierowników Agend Gospodarczych Oddziału Wrocławskiego SEP.
W pierwszej części odbyło się spotkanie członków Prezydium Zarządu Oddziału z prezesami Oddziałów Jeleniogórskiego i Legnickiego,
na którym przedyskutowano strategię działalności SEP w regionie.
W części merytorycznej spotkania wręczono odznaki honorowe
i wyróżnienia: Diamentową Odznakę Honorową NOT otrzymał Kol.
Jerzy Leszczyński, Złotą Odznakę Honorową NOT - Kol. Andrzej
Hachoł, Medalem im. Janusza Groszkowskiego uhonorowany został
Kol. Jan Francyk.
Jednym z punktów porządku dziennego było wręczenie dyplomów
i nagród prezesom kół, biorących udział w konkursie o najaktywniejsze koło SEP w Oddziale w roku 2012 oraz podanie wyników konkursu ogólnopolskiego, w którym koła naszego Oddziału rokrocznie
zajmują wysokie miejsca (wyniki na str. 31).
Podczas kolacji koleżeńskiej w grupach i podgrupach omawiano
istotne zagadnienia związane z działalnością Oddziału oraz strategię na lata przyszłe, a zwłaszcza zbliżające się wybory w kołach,
sekcjach, WZDO oraz Walny Zjazd Delegatów SEP.

Galeria absolwentów, medalion z brązu prof. K. Idaszewskiego
oraz moment odsłonięcia medalionu w nawierzchni chodnika.

Biorąc pod uwagę, że w gronie Wybitnych Absolwentów jest prof.
Kazimierz Idaszewski, Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP dofinansował utworzenie Galerii oraz wyróżnił Liceum Ogólnokształcące
w Śremie medalem im. profesora Kazimierza Idaszewskiego, ustanowionym przez Oddział Wrocławski SEP.
Na spotkaniu jubileuszowym Oddział
Wrocławski SEP reprezentowali wiceprezes Oddziału Wrocławskiego
SEP prof. Bohdan Synal oraz sekretarz Zarządu inż. Jan Rudy.

Biorąc pod uwagę okoliczności, że posiedzenie odbyło się w Ośrodku
Biathlonowym Jamrozowa Polana, w drugim dniu zorganizowany został turniej strzelecki o puchar Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP.
Strzelanie odbyło się przy pięknej pogodzie oraz w przyjemnej atmosferze. I miejsce zajął Kol. Jan Pytlarz i otrzymał Puchar Prezesa,
II miejsce zajął Kol. Piotr Bieniarz, III miejsce - Kol. Eliza Wartacz.

Jan Rudy

Laudację o sylwetce prof. Kazimierza
Idaszewskiego wygłosił prof. Bohdan
Synal, który jest jego wychowankiem.
Laudacja została przyjęta owacyjnie
przez zebranych absolwentów, gdyż
upiększona była wspomnieniami
z wykładów „Wybitnego Absolwenta”.
Następnie wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP Bohdan Synal oraz
Sekretarz Jan Rudy wręczyli dyrektorowi Liceum przyznany przez Zarząd
Oddziału Wrocławskiego SEP medal
im. profesora Kazimierza Idaszewskiego.
Jubileusz miał uroczystą oprawę
oraz przebiegał w sympatycznej atmosferze. Po zakończonych oficjalnych uroczystościach odbywały się
długie spotkania i debaty w grupach
klasowych.
Jan Rudy
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WYCIECZKA do ISLANDII 24.06-07.07.2013
Wycieczkę dla Oddziału Wrocławskiego SEP
zorganizowało Biuro Podróży „JAWA TOUR” z Gogolina.
Islandia - wyspa, druga pod względem powierzchni w Europie, zajmuje powierzchnię 103.125 km2, zamieszkała przez ponad 300 tys. osób, średnia gęstość zatrudnienia
3 os/km2. Jest to kraina gejzerów, wulkanów i lodowców. Na klifach i wysepkach można spotkać
wiele gatunków ptaków, w tym liczne kolonie maskonurów. Obok ptaków częstym widokiem są
pasące się owce i konie, a wody zamieszkują wieloryby, delfiny, foki i różne gatunki ryb.

III

DZIEŃ 26.06.2013 r.
Całodzienny pobyt na promie. Jest
piękna słoneczna pogoda. Zajęcia organizowane są we własnym zakresie. Większość grupy upaja się rozległymi widokami (morze, morze... morze), korzystając
z promieni słonecznych lub biorąc udział
w zajęciach w grupach i podgrupach.
Do dyspozycji są restauracje, bary, sklepy
oraz inne atrakcje.

I

DZIEŃ 24.06.2013 r.
Zbiórka uczestników wycieczki na Dworcu PKS Wrocław, a następnie ok. godz. 17:30
wyjazd z Wrocławia. Jedziemy autostradą A4 w kierunku Niemiec, a następnie przez obwodnicę Berlina, Hamburg do Danii.

Mijamy Szetlandy i na krótko zatrzymujemy się na Wyspach Owczych (bez wysiadania) i podziwiamy surowe piękno tych
wysp. Kolejny wypoczynek w kajutach.

II

DZIEŃ 25.06.2013 r.
Dojeżdżamy do portu Hirsthals w Danii, gdzie wsiadamy do promu, który wypływa
w kierunku Islandii. Czeka nas 48-godzinny pobyt na promie. Zakwaterowani jesteśmy
w 4-osobowych wygodnych kajutach z łazienkami. Po męczącej podróży oraz pierwszych
wrażeniach na otwartym morzu idziemy spać, lekko kołysani przez fale (nie tylko).

IV

DZIEŃ 27.06.2013r.
Przed nami w oddali widoczne górzyste brzegi Islandii.
Po spokojnie przespanej nocy na promie
i śniadaniu dopływamy do Seydisfjordur
w Islandii.
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W tym dniu rozpoczynamy wędrówkę po
Islandii. Mamy w planie okrążyć wyspę
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wsiadamy do naszego
autokaru i jedziemy do Egilsstadiv, gdzie
wjeżdżamy na drogę Nr 1, którą będziemy
okrążać Islandię.

V

DZIEŃ 28.06.2013 r.
Śniadanie, krótkie zwiedzanie miasta
HUSAVIK.

Rejs przy wietrznej, chłodnej i deszczowej
pogodzie był lekko wyczerpujący. Z satysfakcją wsiadamy do autokaru i ruszamy
w dalszą drogę.

Docieramy do jeziora Myvatn i zwiedzamy
jego okolice. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Islandii z wielokolorową roślinnością, a dorodne niebiesko-fioletowe
łubiny oszałamiają widokiem.

Zgodnie z planem dzień rozpoczynamy od
wypłynięcia na 3-godzinny rejs po zatoce
celem obserwacji i bezkrwawego „polowania” na wieloryby. Część grupy wytrwale
obserwuje wodę, w której pojawiają się
grzbiety i ogony wielorybów.

Dotarliśmy do miasta AKUREYRI. Jest to
północno-islandzkie miasteczko, położone
nad fiordem Eyjafjordur, w otoczeniu granitowych gór dochodzących do 1500 m
wysokości. Drugi co do wielkości po Reykiawiku obszar urbanizacyjny Islandii. Znaczący port i port lotniczy. Z miasta pochodzi
około 30% islandzkiego przetwórstwa rybnego. Miasto zrobiło na nas duże wrażenie. Zwiedzamy położony w porcie kościół
uznawany za najpiękniejszy na całej Islandii oraz imponujący ogród botaniczny.

Zatrzymujemy się w miejscu Myvatn Naturebath (przedsionek piekła), gdzie z ziemi
wydobywają się opary o zapachu siarki
oraz gotujące się bagna.

Ruszamy dalej i zatrzymujemy się, aby
obejrzeć wodospad DETTIFOSS, do
którego dochodzimy dróżką z „krajobrazem księżycowym”. Wodospad na rzece
Jokulsa a Fjollum to najpotężniejszy wodospad w Europie, a wody spadają z wysokości 45 m.

Piękne krajobrazy towarzyszą nam w dalszej drodze na pierwszy nocleg w miejscowości HUSAVIK (część grupy nocuje
w Skulacordur).

Podziwiając piękne krajobrazy docieramy do miasta Saudarkrokur, położonego w północnej Islandii, w okolicy fiordu
Skagafjörður, gdzie czeka na nas kolacja
i nocleg w hotelu Mikligardur.

Efektem naszych „bezkrwawych polowań”
są fantastyczne zdjęcia. Jak przystało
na „wytrawne wilki morskie” na zakończenie rejsu zostaliśmy poczęstowani kubkiem gorącego kakao i cynamonowym
ciastkiem.
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VI

DZIEŃ 29.06.2013 r.
Po śniadaniu wyruszamy w dalszą
drogę. Tym razem mamy dotrzeć na nocleg
w okolicach REYKJAVIKU, gdzie zatrzymamy się na kolejne 3 noclegi. Do przejechania około 300 km.
W miejscowości Blonduos wjeżdżamy ponownie na drogę Nr 1.
Z autokaru oglądamy piękne krajobrazy,
góry, pięknie rzeźbione skały porośnięte
mchem i drobnymi roślinami, płynące strumyki. Pojedyncze farmy są często oddalone od siebie w dużej odległości.

Zatrzymujemy się przy drzemiącym już ponad 3000 lat wulkanie Grabrok, który ma
3 kratery oraz otoczenie naznaczone erupcjami z tych kraterów. Widoki fantastyczne
(patrząc okiem turysty).

Wjeżdżamy do miasteczka Borgarnes,
gdzie zwiedzamy Islandzkie Centrum
Osadnictwa.
Po krótkim postoju w miasteczku ruszamy
w dalszą drogę w kierunku Reykjaviku,
przejeżdżając tunelem pod zatoką Hvalfiordur.
Jedziemy przez Reykjavik i docieramy do
hotelu Viking w miejscowości Hafnarfjordur. Po całodziennej podróży oraz kolacji
udajemy się na zasłużony wypoczynek.
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VII

DZIEŃ 30.06.2013 r.
W tym dniu zaplanowane jest
zwiedzanie Reykjaviku.
Znaczna część grupy, po spotkaniu
z przewodnikiem, wyjechała na zwiedzanie Reykjaviku i okolic. Reykjavik to miasto
gdzie nie ma zabytków, budynki w niskiej
zabudowie. Zwiedzamy centrum. Ozdobą
i wizytówką miasta jest kościół Hallgrimskirkja z 75 metrową wieżą, ze szczytu której można oglądać panoramę miasta.

6-osobowa grupka wybrała się na zwiedzanie wyspy Heimaey w archipelagu Vestmannaeyjar (wrażenia z wycieczki znajdują
się w oddzielnym opisie jej uczestników).
Jest to jedyna zamieszkała wyspa w tym
archipelagu, na której mieszka ok. 5000
mieszkańców. W tym miejscu należy przypomnieć, że w nocy 23. stycznia 1973 r.
na obrzeżach miasta nastąpiła niespodziewana erupcja wulkanu Eldfel, a rozgrzana lawa zalała prawie całą wyspę. Kilkoro
spośród nas miało możliwość zapoznać się
z historią wyspy i jej dniem dzisiejszym,
oglądając z jednej strony dokonane spustoszenia, a z drugiej efekt odbudowy życia
na tej wyspie. Wyspa jest bardzo ważnym
dla Islandii ośrodkiem gospodarczym, gdyż
pracujące tam przetwórnie ryb dostarczają
około 25% dochodu narodowego Islandii.

Kol. Grażyna Hachoł (pasjonatka jazdy
konnej) wybrała się indywidualnie na jazdę konną w ośrodku Ishester Riding Tours,
nieopodal Reykjaviku. Godne zainteresowania są żyjące w tutejszych warunkach
konie rasy islandzkiej.
Nieobecni podczas grupowego zwiedzania
Reykjaviku uzupełnili braki podczas wieczornego indywidualnego spaceru po mieście. Zdjęcie grupowe wykonano w miejscu
spotkania (Höfði) Michaiła Gorbaczowa
i Ronalda Reagana w 1986 r., które zostało
uznane za początek końca zimnej wojny.

VIII

DZIEŃ 01.07.2013 r.
Po śniadaniu wsiadamy do
autokaru i jedziemy do kąpieliska „Błękitna Laguna”. Turkusowa, bajecznie ciepła
woda, spiętrzone zastygłe połacie lawy
i wulkaniczne skały wokoło - miejsce to nie
bez powodu zwane jest Hawajami północy! Kontrast czerni lawy z błękitem wody
robi wielkie wrażenie, a unoszące się kłęby
pary jeszcze bardziej je pogłębiają.

Jest to kąpielisko na otwartej przestrzeni,
czynne cały rok i zasilane nadmiarem wody
z pobliskiej elektrociepłowni geotermalnej. Temperatura wody 38-40 ºC. Prawie
3-godzinna kąpiel to wspaniałe odczucie
i relaks dla organizmu.

Spotykamy się z pilotem i kontynuujemy
zwiedzanie okolic Reykjaviku. Celem naszym są najciekawsze atrakcje Islandii
„Złoty Krąg” (Golden Circle). Obejmuje on
dolinę Thingvellir (wg pisowni irlandzkiej
Pingvellir), gejzery (Geysir) z największym
gejzerem Strokkur i wodospad Gullfoss.
Zwiedzamy najstarszy Park Narodowy Islandii Pingvellir (ang. Thingvellir). To ważne
miejsce historyczne - w tym miejscu obradował jeden z najstarszych parlamentów świata - średniowieczny Parlament Islandii - Althing (ustanowiony ok. 930 r.). To niezwykłe
miejsce geograficzne, bowiem właśnie tutaj
najbardziej spektakularnie widać, jak stykają
się dwie płyty kontynentalne - amerykańska
i euroazjatycka. Płyty rozsuwają się (wg różnych badaczy i w zależności od miejsca) od
0,7-3,0 cm rocznie. Podziwiamy niezwykłe
krajobrazy i ukształtowania terenu, powstałe wskutek deformacji terenu po rozsuwaniu
się płyn tektonicznych, w tym rów tektoniczny Allmanner.

Docieramy do miejsca usianego gejzerami, wśród których króluje największy
z czynnych gejzerów Islandii - Strokkur.
Obserwujemy wyrzuty strumieni wody i pary i „polujemy” na najpiękniejsze zdjęcia.

Następnie docieramy do wodospadu Gullfoss, który jest najsłynniejszym wodospadem wyspy, z dwoma progami (gdzie robimy pamiątkowe zdjęcie grupowe).

Po doznanych wrażeniach całego dnia,
wracamy na kolację i ostatni nocleg w hotelu Viking.

IX

DZIEŃ 02.07.2013 r.
Po śniadaniu żegnamy gościnny
hotel Viking i udajemy się w dalszą podróż.
Wreszcie coś z naszej energetycznej branży. Zwiedzamy elektrociepłownię geotermalną Hellisheidi (Hellisheiði) o mocy 180 MW.

Zwiedzanie elektrociepłowni jest odpłatne,
jednakże wzorowe przygotowanie programu zwiedzania przez gospodarzy w pełni
to rekompensuje. Elektrociepłownia jest
profesjonalnie przygotowana do zwiedzania. Obejrzeliśmy doskonale przygotowaną prezentację multimedialną oraz pokaz
plansz o procesie technologicznym. Bardzo pomocnym tłumaczem był kolega Andrzej Koźmiński.
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Po fachowych doznaniach jedziemy do
pięknego wodospadu Seljalandsfoss, za
którym można przejść, będąc pokropionym
mgłą z rozbitej wody.

Po wspaniałych przeżyciach jedziemy do
ostatniego lądowego noclegu, hotelu Stadaborg w okolicach Eskifjordur.

XI

DZIEŃ 04.07.2013 r.
Budzimy się i widzimy, że pogoda jest fatalna. Pada deszcz i jest zimno.
Wygląda jakby Islandia płakała z racji naszego wyjazdu. Jemy śniadanie i jedziemy
w kierunku portu.

W miejscowości Skogar kolejny górski wodospad Skogafoss.

Zatrzymujemy się w rezerwacie Skejdavariokull. Pieszo dochodzimy do jednego
z najczęściej oglądanych jęzorów obserwując teren po cofającym się lodowcu. Robimy zdjęcia i wracamy do autokaru.

Docieramy do Rezerwatu Natury Dyrholaey. Natura nas oszałamia. Wysoki brzeg ze
skałami wulkanicznymi o niesamowitych
kształtach, czarne plaże. W wodzie słupy
skalne pochodzenia wulkanicznego.

Po drodze obserwujemy tutejszą roślinność m.inn. karłowate brzozy. Następnie
jedziemy w kierunku rezerwatu Jokulsorlon. W dalszym ciągu zachwycamy się
pięknymi widokami - jęzory lodowca, strumyki ściekające z gór, piękne skaliste góry
oraz roślinność z kolorowymi łubinami. Na
pastwiskach spotykamy dużo owiec i koni.

W miejscowości Egillstadiv zamykamy pętlę, którą wykonaliśmy w Islandii. Z drogi
Nr 1 skręcamy na drogę Nr 93 i docieramy do portu Seydisfjordur, gdzie wsiadamy
na prom Norrona, którym popłyniemy
do Danii przez 48 godzin. Dalszą część
dnia spędzamy na promie.

Docieramy do miejsca, gdzie jęzor Breidamerjokull tworzy jezioro, po którym pływają ogromne bryły lodowe. Pływające bryły
lodowca wyglądają fantastycznie, tworząc
piękne figury.

XII

DZIEŃ 05.07.2013 r.
Po wypoczynku w kajutach grupę
czeka całodzienny pobyt i relaks na promie.

Docieramy do miasteczka Vik, gdzie mamy
następną obiadokolację i nocleg.
Zwiedzamy miasteczko (osada) oraz okolice. Obserwujemy góry z pięknymi skałami
oraz mnóstwem ptaków, w tym maskonury
oraz czarne plaże. Z roślinności dominują
wielokolorowe łubiny.

X

DZIEŃ 03.07.2013 r.
Ostatni dzień naszego zwiedzania to
lodowce. Po śniadaniu ruszamy w kierunku największego lodowca Islandii - Vatnajokull, który zajmuje ok. 10% powierzchni
Islandii.
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Z okien autobusu podziwiamy schodzące
w dół wspaniałe jęzory lodowca.

Amfibiami płyniemy po jeziorze, podziwiając wytwory z brył lodowych oraz wyłaniające się z wody foki.

Wspominamy piękne krajobrazy, wspaniale ukształtowane góry z przecinającymi
je strumykami i wodospadami, lodowce,
wulkany, gejzery. Przed oczami mamy
powulkaniczne „krajobrazy księżycowe”,
a na nich połacie kolorowych łubinów.
Na zielonych łąkach widzimy pasące się
owce oraz islandzkie konie. Nasyceni wrażeniami idziemy do kajut na ostatni nocleg.

XIII

DZIEŃ 06.07.2013 r.
Po przespanej nocy i śniadaniu
jesteśmy proszeni o opuszczenie kajut,
celem ich przygotowania dla nowych pasażerów.
Prom cumuje w porcie, a my przesiadamy
się do naszego autokaru w drogę powrotną
do Wrocławia.
Jan Rudy
Andrzej Koźmiński

Wyprawa na Heimaey
w archipelagu Vestmannaeyjar (Westmann Islands)
Heimaey to największa, choć niemal miniaturowa (tylko ok. 4.5 km2 powierzchni) wyspa niewielkiego wulkanicznego archipelagu położonego u południowych wybrzeży
Islandii. Całość archipelagu to kilkanaście
wysepek i ok. 30 skał sterczących z morza,
rozrzuconych wokół Heimaey. Przyciąga
turystów zaciekawionych widokami, florą
i fauną, burzliwą przeszłością wyspy, a także pragnących oddać cześć jej heroicznym
mieszkańcom. Heimaey jest najmłodszą
częścią Europy, wyłoniła się z morza ok. 10
tys. lat temu. W IX wieku zasiedlili ją zbiegli z niewoli Wikingów irlandzcy niewolnicy.
Nazywano ich ludźmi z Zachodu, co dało
nazwę całego archipelagu (Westmann Islands - „Wyspy ludzi z Zachodu”). Wikingowie wytropili i wymordowali pierwszych
osadników, sami zasiedlili wyspę. W 1413
roku islandzki biskup spłacił swoje długi
wobec króla Norwegii oddając mu wyspę.
W kolejnych wiekach wyspę zamieszkiwali angielscy korsarze, duńscy handlarze.
W 1627 roku najechali ją algierscy piraci,
wymordowali wielu mieszkańców, a 242
z nich (prawie połowa ówczesnych mieszkańców wyspy) wywieźli i sprzedali na
targach niewolników w Północnej Afryce.
W początkach XX wieku, już we władaniu
duńskim, na wyspie powstał największy islandzki port rybacki.
Dziś wyspa jest posiadaczem kilku rekordów. Należy do najgęściej zaludnionych
obszarów Islandii. Ok. 5 tys. mieszkańców
trudni się głównie rybołówstwem i przetwórstwem, a wyspa dostarcza ok. ¼ wartości eksportu Islandii. Tutaj wieją najbardziej porywiste wiatry, a rekord wynosi ok.
220 km/godz. Przecudne klify zamieszkuje
w okresie lęgowym 3 mln urzekających
swym wyglądem i fascynujących zachowaniem morskich ptaków - maskonurów
(puffins). To niemal ¼ ich ziemskiej populacji. Ale mieszkańcy żyją na tykającej
bombie wulkanicznej, pamiętając o najnowszej tragedii wyspy i miasta. 23. stycznia 1973 roku w nocy obudziła się ziemia
i nieczynny od 5000 lat wulkan Helgafell.
Zaczął rosnąć nowy wulkan Eldfel. Popiół
i fontanny lawy wyrzucane na wysokość do
600 m, z 40 miejsc na długości ponad kilometra spływały w dół do oceanu, ale również zalewały miasto. Dwie trzecie domów
zostało zalanych lawą lub zasypanych popiołem. Jednak sprawna akcja ratunkowa
umożliwiła morską ewakuację i uratowanie
wszystkich mieszkańców. Ratownicy, strażacy i ochotnicy stoczyli heroiczną walkę
dla powstrzymania rozlewającej się lawy
i uratowania portu. Współczesne Pompeje,
ale z optymistycznym zakończeniem. Nikt
nie zginął, a mieszkańcy wrócili na swoją
wyspę. Odbudowali miasto, ale pamiętają
o historii.

Być na Islandii i nie zobaczyć Heimaey?
Tego mój plan pobytu na Islandii nie przewidywał. Krótka narada, szybkie decyzje,
i... lecimy na wyspę. Poświęcamy na to jeden z dni pobytu w Reykjaviku. W podgrupie sześciu osób wynajmujemy awionetkę
z Reykjaviku i lecimy. No prawie lecimy.
Rano dowiadujemy się, że awionetka uległa awarii, a biuro chce nam zwrócić pieniądze i odwołać wycieczkę. Janek z Markiem
spuszczają nos na kwintę, niemal godząc
się z losem. Dobrze, że jest Andrzej. Dostaję silne wsparcie w improwizacji i poszukiwaniu awaryjnego rozwiązania. Janusz z żoną dzielnie nam sekundują. Nasz
islandzki przewodnik zmobilizowany do
działania znajduje rozwiązanie. Pędzimy
na lotnisko, żeby polecieć na wyspę rejsowym, „potężnym” bo 20 miejscowym samolotem. Ale pobyt na wyspie się przedłuży,
bo dopiero wieczorem mogą zabrać nas
z wyspy awionetką. I to w dwóch turach po
trzech, bo awionetka którą udaje się znaleźć dla nas będzie miniaturowa. Dla nas
super - nawet nie udajemy zmartwionych.
W programie lot na wyspę, zwiedzanie,
podglądanie maskonurów i podziwianie
widocznych z klifu Heimaey najmłodszych
wysp, które wyłoniły się z Oceanu Atlantyckiego w czasie najdłuższej współczesnej
erupcji podmorskiego wulkanu w latach
60. XX wieku.
W zadumie i ciszy przemierzamy pola zastygłej lawy; 30 m pod nią drzemią zalane
domy, place i ulice. Gdzieniegdzie na polu
lawy mieszkańcy ustawili tabliczki z nazwami ulic, które kiedyś tu biegły, tablice z opisem budynków i placów. Decydujemy się
również wejść na Eldfell, żeby zajrzeć do
krateru nieczynnego dziś wulkanu, sprawcy najnowszej tragedii w historii wyspy.
Z wierzchołka jest bodaj najlepszy widok
na położony na południu Islandii wulkan
Eyjafjallajökull, który w 2010 wyrzucając
olbrzymie ilości popiołu sparaliżował ruch
lotniczy w Europie. W drodze powrotnej
do Reykjaviku lecimy nad zboczami Eyjafjallajökull, spoglądamy na widoczny na
północy wulkan Hekla, najwyższy czynny
(1491 m n.p.m.), jeden z najbardziej aktywnych wulkanów Islandii. Potem kierujemy
się wzdłuż wybrzeża na zachód na lotnisko
w Reykjaviku. Pod nami meandry rzek srebrzące się w słońcu, „złoty krąg” z wyraźnie
widoczną szczeliną rozsuwających się płyt
tektonicznych amerykańskiej i euroazjatyckiej. Z góry wygląda to tak, jakby jakiś
olbrzym chciał przeciąć Islandię siekierą
na dwie części. Na wzgórzach w okolicy
Reykjaviku podziwiamy ujęcia wód termalnych elektrowni geotermalnej Hellisheidi
i samą elektrownię. Zwiedzimy ją następnego dnia „z ziemi”.
Andrzej Hachoł
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z życia oddziału
Wyjazdowe posiedzenie
Zarządu Oddziału
w Złotnikach Lubańskich
W dniach 19-20. października 2013 r.
w Ośrodku „Złoty Sen" w Złotnikach Lubańskich odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP
z udziałem Członków Honorowych, Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Sekcji i Komisji
oraz Kierowników Agend Gospodarczych.
W posiedzeniu uczestniczył Prezes Oddziału Legnickiego SEP Kol. Edward Skorupa.
W pierwszym dniu spotkania zebrani zwiedzili
elektrownię wodną, która znajduje się w pobliżu Ośrodka.
Po obiedzie odbyła się część merytoryczna
posiedzenia, podczas której omawiano istotne sprawy wynikające z bieżącej działalności
Oddziału oraz akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach i sekcjach i przygotowaniach do
Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału.

100. rocznica urodzin śp. Profesora Jana Trojaka
W dniu 4. listopada 2013 r. Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Instytutem Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej zorganizowali
uroczystość upamiętniającą 100. rocznicę
urodzin Profesora Jana Trojaka, wybitnego
naukowca, Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz byłego Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP.
Z tej okazji O/W SEP wydał okolicznościową
publikację z CD upamiętniającą J.Trojaka.
Patronat nad uroczystością objął J.M. Prof. dr
hab. inż. Tadeusz Więckowski, Rektor Politechniki Wrocławskiej.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida oraz
złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy
grobie Profesora.
Uroczysta sesja poświęcona pamięci Profesora odbyła się w Centrum Konferencyjnym
Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystość wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Uczestniczyło w niej około 120 osób
z kraju i zagranicy, w tym córka Profesora mgr
Barbara Trojak oraz wielu przyjaciół i uczniów
śp. Prof. Jana Trojaka.
Sylwetkę Profesora przedstawili koledzy:
▪ prof. Bohdan Synal w referacie „Prof. Jan
Trojak - nauczyciel akademicki, wychowawca kadr inżynierskich i naukowych,
organizator nauki”
▪ dr inż. Zbigniew Lubczyński w referacie
„Kolega Profesor Jan Trojak - działacz
i członek honorowy SEP"
▪ prof. Andrzej Wiszniewski w referacie
„Profesor Jan Trojak - wspomnienie o naszym Mistrzu i Przyjacielu”.
Podczas wypowiedzi gości z sali, wszyscy
bardzo mile wspominali spotkania i współpracę z śp. Profesorem Janem Trojakiem.

Ciekawą prezentację z wycieczki do Islandii
przedstawili koledzy: Andrzej Hachoł i Andrzej Koźmiński.
Podczas kolacji koleżeńskiej w grupach
i w podgrupach rozwinęła się dyskusja merytoryczna, omawiano sprawy wynikające
z funkcjonowania Oddziału.
W drugim dniu odbyły się zmagania w kręgielni. Chętni mogli skorzystać z seansów rekreacyjnych w grocie solnej.
Naładowani energią i doznanymi wrażeniami
wróciliśmy do Wrocławia, aby kontynuować
pracę zawodową i stowarzyszeniową.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich składa serdeczne podziękowanie
Komitetowi Honorowemu w osobach: prof. Andrzej Wiszniewski - przewodniczący, prof. Jerzy Barglik,
prof. Waldemar Rebizant, prof. Jan Iżykowski, prof. Bohdan Synal, prof. Eugeniusz Rosołowski, prof.
Ignacy Dudzikowski, inż. Krzysztof Nowicki, prof. Jan Pytel, dr inż. Sylwia Wróblewska, mgr Barbara
Trojak oraz Komitetowi Organizacyjnemu w osobach: dr inż. Zbigniew Lubczyński - przewodniczący,
mgr inż. Tadeusz Olichwer, dr inż. Zenon Okraszewski, mgr inż. Jan Pytlarz, mgr inż. Stefan Bugaj
za przygotowanie, organizację i uczestnictwo w dniu 4. listopada 2013 r. w obchodach 100. rocznicy
urodzin śp. Prof. Jana Trojaka - Członka Honorowego SEP i byłego Prezesa Oddziału Wrocławskiego.
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IX edycja turnieju
„Z prewencją na TY”
Tradycyjnie, jak co roku, Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
zorganizowała już IX edycję turnieju prewencyjnego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej pod nazwą „Z prewencją na Ty”.

Spotkanie noworoczne 2014
W dniu 10. stycznia 2014 r. odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz
zaproszonych gości.

Turniej odbył się 10. grudnia 2013 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.
Turniej adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i leczniczych stopnia podstawowego, gimnazjalnego, a także
przysposabiającego do zawodu. Organizowany jest przez Komendę Powiatową Policji w Strzelinie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Strzelinie i Oddział Wrocławski
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Do przeprowadzenia konkursu przygotowana została sala widowiskowo-sportowa. Nastrój świąteczno-mikołajowy. Do konkursu
przystąpiło 9 drużyn 4-osobowych z poszczególnych specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych. Drużyny odpowiadały na pytania z zakresu wiedzy o policji, prewencji, bezpiecznego postępowania z prądem oraz zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.
Specjaliści z poszczególnych dziedzin uważnie przysłuchiwali się
odpowiedziom i przyznawali punkty.
Oddział Wrocławski SEP od wielu lat jest współorganizatorem
turnieju i sponsorem nagród uważając, że jest to szlachetny cel.
W tegorocznym turnieju Oddział reprezentowali wiceprezes Andrzej Hachoł i sekretarz Jan Rudy. Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały nagrody od sponsorów imprezy.
Imprezę uświetniły: występ młodzieży Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, obecność
św. Mikołaja, który rozdawał prezenty oraz „Komisarza Lwa” maskotki turnieju.
Młodzież rozstawała się w sympatycznych nastrojach z uśmiechem na twarzach.

W świątecznie przygotowanej sali konferencyjnej Hotelu Wrocław z działaczami Stowarzyszenia Elektryków Polskich spotkali się: przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Urzędu Miasta
Wrocławia, dziekani oraz przedstawiciele Wydziałów i Instytutów
o kierunku elektrycznym oraz elektroniki Politechniki Wrocławskiej,
przedstawiciele członków wspierających i zaprzyjaźnionych firm.
Gości powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Krzysztof Nowicki i przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w 2013 r.
W imieniu Prezesa SEP, prof. Jerzego Barglika, Członek Zarządu Głównego SEP Krzysztof Kolonko w towarzystwie Prezesa
Oddziału Krzysztofa Nowickiego wręczył odznaczenia honorowe
następującym koleżankom i kolegom:
▪ Godność Zasłużonego Seniora: Longinie Kruczek, Januszowi
Halawie, Stanisławowi Rogali,
▪ Złotą Odznakę Honorową SEP: Lidii Dudek, Zenonowi Bartyńskiemu, Krzysztofowi Zielińskiemu,
▪ Srebrną Odznakę Honorową SEP: Józefowi Lesieckiemu,
▪ Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego: Jarosławowi Krysiakowi, Janowi Pytlarzowi.

Prezesowi Oddziału, Krzysztofowi Nowickiemu list z życzeniami
Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy przekazała Dyrektor Generalna Urzędu Wojewódzkiego Pani Jolanta Krupowicz.
List gratulacyjny od Prezesa SEP prof. Jerzego Barglika przekazał
Członek Zarządu Głównego SEP Krzysztof Kolonko.
Spotkanie uświetnił występ solistki Teatru Muzycznego, Pani Moniki Gruszczyńskiej, obdarzonej pięknym głosem sopranowym;
akompaniował jej zespół TRIO. Pani Monika zaśpiewała przeboje
z lat międzywojennych oraz kolędy.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.
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Z ŻYCIA Kół
Z historii i życia Koła SEP nr 2
Koło nr 2 zostało utworzone w pierwszej połowie 1952 r. Miejscem utworzenia Koła był
Wrocławski Oddział Przedsiębiorstwa Robót
Elektrycznych, które powstało na wniosek
Dyrektora Zarządu PRE w Warszawie w listopadzie 1948 r. Pierwszym przewodniczącym
koła był nieżyjący już inż. Wojciech Kalwasiński. W roku 1961 przedsiębiorstwo przekształciło się w Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „Elektromontaż”.

W chwili obecnej Koło nr 2 liczy 16 członków,
jest kołem terenowym i nie posiada stałej
siedziby i żadnej umowy przyzwalającej na
działalność stowarzyszeniową przy jakimś
zakładzie pracy.
W skład Zarządu koła nr 2 wchodzą Kol.: Stanisław Szyler (prezes), Jerzy Kował (sekretarz), Piotr Bieniasz (skarbnik), Andrzej Juśkiewicz (członek), Zbigniew Musiał (członek).

K-2

Kolejne zmiany nazwy firmy przy których
funkcjonuje Koło SEP nr 2 to:
▪ Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu
Urządzeń Elektrycznych Budownictwa
„Elektromontaż” - 1973 r.
▪ Elektromontaż Wrocław S.A. - 1992 r.

▪ „Elektromontaż-Export” S.A, Oddział Elektromontaż Wrocław - 2000 r.
W latach 1965-96 Elektromontaż był członkiem zbiorowym wspierającym działalność
Oddziału Wrocławskiego SEP.
Członkowie Koła SEP nr 2 byli niejednokrotnie wybierani do Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP. Byli to Koledzy nieżyjący: Wojciech Kalwasiński w latach 1963-64 i 1987-90
oraz Ryszard Saczyński w latach 1987-90.
W kadencji 2010-2014 członkiem Zarządu
Oddziału Wrocławskiego jest Kol. Stanisław
Szyler.

W 2010 r. „Elektromontaż-Export” S.A. w wyniku upadłości ulega likwidacji. Firmę przejmują nowi właściciele „PETROELTEX” z
Płocka, tworząc we Wrocławiu Oddział Elektromontaż Wrocław.
W wyniku tej upadłości duża grupa naszych
członków zostało zwolniona, a nowy właściciel Zakładu nie był zainteresowany działalnością żadnych organizacji społecznych.

Jubileusz 55-lecia
Koła SEP nr 7

Członkami Koła są pracownicy różnych zakładów pracy, między innymi REVIKO (po przekształceniu PETROELTEX), Lumen, ABB,
Tauron i innych zakładów oraz emeryci Elektromontażu Wrocław.
Członkowie naszego Koła uczestniczą
w seminariach i prelekcjach organizowanych
przez Sekcję Instalacji SEP przy Oddziale
Wrocławskim.

Wycieczka do Czech - Morawski Kras, zwiedzanie
jaskini Punkevni (podziemny spływ łodzią)

Zaangażowanie i chęć przynależności do
SEP poszczególnych członków koła jest bardzo duża. Świadczy o tym udział naszych
członków w pracach Komisji Odznaczeń Kol. Edward Cader, w Komisji Pomocy Koleżeńskiej - Kol. Andrzej Juśkiewicz, w Ośrodku
Szkolenia i Egzaminów - Kol.: Zenon Bartyński i Stanisław Szyler.
W okresie minionej kadencji członkowie naszego Koła odznaczeni zostali Srebrną Odznaką Honorową NOT - Kol. Zenon Bartyński
i Kol. Stanisław Szyler. Odznaczenia te zostały przyznane i wręczone kolegom na uroczystościach organizowanych przez Zarząd
Oddziału Wrocławskiego SEP.
Przy Kole działa grupa osób propagująca turystykę krajoznawczo-poznawczą.
Dzięki dużemu zaangażowaniu Kol. Andrzeja
Juśkiewicza i Kol. Jerzego Kowala w mijającej kadencji 2010-2014 r. zorganizowaliśmy
14 wycieczek krajoznawczo-turystycznych
i poznawczych. W wycieczkach tych uczestni-

Zwiedzanie zamku Czocha

W dalszej działalności zamierzamy podjąć
działania zmierzające do pozyskania większej ilości członków, organizować wycieczki krajoznawczo-turystyczne, propagować
wśród członków Koła fachową literaturę techniczną, uczestniczyć w pracach i działalności
sekcji, komisji i innych agendach Oddziału
Wrocławskiego SEP, w tym sympozjach i konferencjach.
Prezes Koła SEP nr 2
Stanisław Szyler

55
LAT
Szanowni Państwo,
Koleżanko i Koledzy!

Z ogromną radością i satysfakcją witam wszystkich tu obecnych, szczególnie Gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na dzisiejszym
jubileuszowym spotkaniu oraz wszystkich członków Koła SEP nr 7.
Witam Prezesa Oddziału Wrocławskiego Kol.
Krzysztofa Nowickiego, byłego Prezesa Oddziału Kol. Zbigniewa Lubczyńskiego, Prezesa Koła
nr 18 Pana Tadeusza Olichwera, Kol. Jerzego
Kowalskiego, członka Centralnej Komisji Historycznej SEP.
Właśnie dzisiaj dokładnie przypada 55. rocznica
powołania naszego Koła, a czas rozmaicie poczyna sobie z ludźmi, na każdym z nas wyciska
znamię swojego upływu i tym większa wydaje
się nasza radość, że możemy wśród nas w sposób szczególny przywitać tych, którzy przed 55
laty, dokładnie 15. kwietnia 1958 roku, byli jego
założycielami. Pozwólcie Państwo, że wymienię
ich z imienia i nazwiska: Kol. Marian Bojczuk,
Kol. Jan Lewczyk, Kol. Jerzy Machowczyk, Kol.
Tadeusz Orłowski
Szanowni Koledzy, przyjmijcie gratulacje za waszą wytrwałość, siłę, pogodę ducha, nieustanną identyfikację ze środowiskiem wrocławskich
elektryków. Pomimo upływu lat staracie się
utrzymywać więzy zawodowe i towarzyskie,
czego najlepszym przykładem jest nasze dzisiejsze spotkanie.
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czyli członkowie SEP i ich rodziny oraz sympatycy SEP. Wycieczki te cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem, przeciętnie w każdej wycieczce uczestniczyło około 45 osób.

Nie sposób także w takiej chwili nie wspomnieć
o naszym Koledze Jurku Szczęsnym, który odszedł od nas przedwcześnie, ale chyba żaden
czas nie jest dobry na umieranie, uczcijmy jego
pamięć chwilą ciszy!
Spoglądając na minione 55 lat możemy być
dumni, że nasze Koło przetrwało różne koleje
dziejów, których byliśmy świadkami. Początkowo każdy z nas spełniał swoje obowiązki na
różnych odpowiedzialnych stanowiskach, przekazując swoją wiedzę i umiejętności młodszym
pokoleniom, ale pomimo tego, że większość
z nas nie jest już czynna zawodowo, to jednak
możemy poszczycić się olbrzymim doświadczeniem nie tylko życiowym, ale także, a może
przede wszystkim zawodowym.
Z pewnością nasze dzisiejsze spotkanie nie
odbyłoby się bez wsparcia Oddziału Wrocławskiego SEP, dlatego w tym miejscu składam serdeczne podziękowania Prezesowi Kol. Krzysztofowi Nowickiemu oraz Sekretarzowi Oddziału
Kol. Janowi Rudemu.
Nie jestem erudytą, więc nie będę przedłużał
swojego wystąpienia, obecnie proszę o zabranie głosu Prezesa Oddziału Wrocławskiego,
a następnie innych uczestników spotkania, którzy chcą zabrać głos, a ja dziękuję wszystkim za
przybycie na dzisiejsze nasze spotkanie, życząc
miłej, koleżeńskiej atmosfery.
Prezes Koła SEP nr 7
Stanisław Jednoróg

Koło SEP nr 10 przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu
Koło SEP nr 10 powstało w listopadzie 2010
z inicjatywy Kolegów Arkadiusza Kowalskiego i Wiesława Trzeciaka (członkowie K43)
w celu szerzenia edukacji elektrycznej, popularyzacji norm dla uczniów i nauczycieli
oraz absolwentów szkoły. Uczniowie z inicjatywy członków koła - nauczycieli - biorą
udział w konkursach i olimpiadach. Obecnie
koło liczy 14 osób.

▪
▪
▪
▪

mgr inż. Andrzej Żwirbiński - „Czynniki
chłodzące stosowane w klimatyzowanych pojazdach samochodowych”
Krzysztof Orsaczyk - „Diagnostyka pojazdów za pomocą diagnoskopu”
mgr inż. Krzysztof Kawalec - „Oscyloskopowe badanie czujników stosowanych
w elektronicznych układach sterujących”
mgr inż. Natalia Olek-Rosomacka „Energia wiatru”.

W czerwcu 2013 r. w Krakowie reprezentowaliśmy Oddział Wrocławski (I drużyna)
w I Ogólnopolskich Mistrzostwach Stowarzyszenia Elektryków Polskich w strzelectwie sportowym. Zespół w składzie: Kowalski Arkadiusz, Trzeciak Wiesław, Chruścicki
Tadeusz uzyskał drużynowo 3. miejsce
w Polsce. Indywidualnie miejsca 5., 6. i 10.
Ogólnie zespół z Koła SEP nr 10 zdobył
4 puchary i 5 dyplomów dla Oddziału Wrocławskiego SEP.

Członkowie angażują się w popularyzację
wiedzy z zakresu szeroko rozumianej elektryki w zakresie do 1 kV. W roku szkolnym
2012/2013 Szkolne Koło SEP nr 10 zorganizowało i współuczestniczyło w prowadzeniu
szkolenia przygotowującego do egzaminu
kwalifikacyjnego do 1 kV z eksploatacji.
Członkowie Koła nr 10 i nauczyciele uczestniczyli w przedsięwzięciu Wrocławskie Dni
Nauki i Techniki organizowane przez NOT
we Wrocławiu, w ramach których wygłosili
13 referatów:
▪ prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak, mgr inż.
Damian Melniczuk, mgr inż. Małgorzata
Hamberg - „Kryptografia kwantowa”
▪ dr inż. Arkadiusz Kowalski - „Mechatronika w pojazdach samochodowych”
▪ dr inż. Arkadiusz Kowalski - „Metan
w motoryzacji. Elementy elektroniki i sterowania. Przydomowe kompresory cng
- przybliżenie zagadnień związanych
z metanem (powszechnych w Europie) głównie we Włoszech i Niemczech”
▪ mgr inż. Mariusz Gierz - „Ogniwa fotowoltaiczne jako nowoczesne sposoby
wytwarzania energii elektrycznej”
▪ mgr inż. Małgorzata Hamberg - „Wspomaganie procesu nauczania przedmiotów elektrycznych i elektronicznych
przez e-learning”
▪ mgr inż. Wiktor Sawicz - „Elementy
mechatroniczne pojazdów samochodowych”
▪ mgr Bogusław Piętkowski - „Iskrowe
układy zapłonowe w samochodach osobowych”
▪ inż. Jurand Służewski - DZIEŃ MŁODEGO TECHNIKA - pokaz modeli samochodowych i robotów
▪ Mariusz Kuryło - „Zarządzanie energią
pojazdu. Oświetlenie ksenonowe”

Prenumerujemy „Elektroinstalatora” i INPE.
Czasopisma udostępniamy członkom Koła,
uczniom oraz nauczycielom.
Utrzymujemy kontakty z różnymi firmami np.
PNEUMAT, ELBLON, HAGER, LEGRAND,
z których pozyskaliśmy katalogi i sprzęt
elektryczny poreklamacyjny. Uczestniczymy w seminariach organizowanych dla architektów, projektantów i rzeczoznawców.
Kolega Kowalski działa jako rzeczoznawca
w Dolnośląskiej Izbie Rzeczoznawców SEP
w zakresie „eksploatacji systemów”.
Posiadamy własną stronę internetową, przez którą prowadzimy szkolenia
internetowe (e-learning) na platformie
Moodle. Zapraszamy na stronę Koła,
a zwłaszcza do działu wiedza, gdzie
bezpłatnie można pozyskać informacje
z ochrony przeciwporażeniowej oraz
materiały edukacyjne. Mamy też zakładki: odnawialne źródła energii, mechatronika, CNG.
W związku z dużym zainteresowaniem problematyką związaną z nową
technologią, zamierzamy kontynuować wykłady w ramach Akademii
Mechatroniki (dla uczniów i zainteresowanych), dotyczących elektryki samochodowej i wybranych obszarów
niskich napięć do 1 kV. Koło zrzesza
ludzi, którzy chcą dzielić się wiedzą
i pracują także poza szkołą lub w innej
szkole. Są to koledzy zdeterminowani
i z pasją elektryka.
Opracował
Arkadiusz Kowalski

www.sep10.wroclaw.pl

Koło SEP zakresem działalności obejmuje
szeroko rozumianą mechatronikę (elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę,
elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę,
techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne
dziedziny pokrewne).

dr inż. Arkadiusz Kowalski wręczył w imieniu
Kapituły Ekologicznej i Koła SEP nr 10 Certyfikat dla Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, w
którym nadano prawo do używania tytułu
„Promotor Ekologii w Zakresie Pojazdów
Zasilanych Metanem (CNG)” na rok 2014.

Dyplom i zdobyte puchary

W Konkursie o tytuł „Najaktywniejsze Koło
SEP” za 2012 rok uzyskaliśmy III miejsce
w grupie „A” w Oddziale Wrocławskim SEP
i otrzymaliśmy nagrodę pieniężną.
Bardzo pozytywnie oceniono działalność
Koła SEP nr 10 na podsumowaniu Wrocławskich Dni Nauki i Techniki na spotkaniu
w NOT w styczniu 2014. Po części oficjalnej Przewodniczący Zespołu Ekologicznego
propagującego rozwiązania motoryzacyjne
na bazie metanu, Prezes Koła SEP nr 10
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in format or

Z ŻYCIA Kół
Historia Koła SEP nr 32
Koło nr 32, zrzeszające elektryków dwóch firm: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. O/Wrocław oraz Polskiej Spółki
Gazownictwa Oddział we Wrocławiu ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Gazowej 3, a dokładnie w budynku T firmy Gaz-System.

Rok 1998

jest początkiem działalności Koła,
dokładnie dzień 6. czerwca 1998 r.,
w którym kierownik warsztatu elektrycznego, kol. Tadeusz Czyżewski (obecnie na emeryturze) zebrał wszystkich elektryków i zaproponował utworzenie koła SEP. Na pierwszym zebraniu wśród zaproszonych gości był kol. Tadeusz Sokołowski, ówczesny sekretarz
Oddziału SEP we Wrocławiu. W skład pierwszego Zarządu Koła
wchodzili: prezes Tadeusz Czyżewski, sekretrz Mirosław Matusewicz i skarbnik Wiesław Michałek. W 1998 r. Koło liczyło 21 członków. W 1998 roku Koło zorganizowało kilka zebrań członków oraz
dwie imprezy integracyjno-techniczne, między innymi wycieczkę
do Elektrowni Opole i do Muzeum Gazownictwa w Paczkowie.

Rok 1999

Sporo miejsca poświęcono również 80-leciu SEP - z tej okazji w dniu
6.07.1999 r. odbyło się specjalne zebranie Członków Koła. Zarząd
oraz członkowie Koła brali też czynny udział w imprezach organizowanych przez SEP Oddział we Wrocławiu.
Koło zajęło I miejsce w konkursie na najaktywniejsze koło w swojej
grupie A.

po przeprowadzonej reorganizacji okazał się rokiem przełomowym, Kolega
Czyżewski, Prezes Koła przygotował informację na temat działalności Koła za rok 1999 oraz zwołał tylko jedno zebranie członków Koła
w dniu 17.01.2000 r. Wiosną tego roku z powodu restrukturyzacji
i likwidacji warsztatu elektrycznego odszedł na emeryturę.
Członkowie Koła zostali podzieleni na dwie firmy: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz Polską Spółkę Gazownictwa Oddział we Wrocławiu (wtedy Dolnośląski Zakład Gazowniczy).

Mimo tych wydarzeń Koło zajęło III miejsce w konkursie na najaktywniejsze koło w swojej grupie A.

Rok 2001

Koło prowadziło ograniczoną działalność pod przewodnictwem Sekretarza
Koła, organizowane były tylko sporadyczne zebrania (dwa zebrania
członków Koła), na których wygłaszano referaty techniczne między
innymi na temat rozdzielni średniego i niskiego napięcia oraz ochrony katodowej gazociągów. Koło zorganizowało jedną wycieczkę integracyjną do Otmuchowa. W dniu 14.12.2001 r., z udziałem Kol. Zbigniewa Zielińskiego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
na którym został wybrany nowy Zarząd Koła w składzie: Prezes Koła
Kol. Marian Cebula, Sekretarz koła Kol. Radosław Suchocki oraz
skarbnik Koła Kol. Wiesław Michałek, zostali wybrani też delegaci
na WZDO SEP O/Wrocław, tj. Kol. Marian Cebula i Kol. Radosław
Suchocki. Wybrany Prezes nakreślił perspektywę działania Koła
na lata następne.

Rok 2002

zgodnie z nakreśloną perspektywą był
rokiem owocnym dla działalności Koła.
Koło zorganizowało kilka zebrań członków oraz wycieczkę naukowo-techniczną do elektrowni pompowo-szczytowej w Porąbce-Żar,
w której wzięło udział 14 członków Koła.
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Koło zajęło III miejsce w konkursie na najaktywniejsze koło w swojej
grupie A.

Rok 2003

był również rokiem obfitującym w podejmowanie działań w Kole. Podobnie
jak w roku poprzednim organizowano zebrania Zarządu Koła oraz
zebrania Członków Koła. Wygłaszano referaty, odczyty oraz prezentacje firm. Między innymi referat na temat „Bezpieczeństwo
i higiena pracy podczas wykonywania pomiarów ochronnych w urządzeniach i instalacjach elektrycznych” - referat został wygłoszony w
dniu 19.04.2003 r. na zebraniu Członków Koła. W dniu 13.09.2003 r.
Kol. W. Lang wygłosił referat na temat „Zabezpieczania nadprądowe w instalacjach niskiego i średniego napięcia”. W 2003 r. Koło
zorganizowało dwie wycieczki techniczne: jednodniową do tłoczni
gazu w Krzywej oraz trzydniową do elektrowni w Bogatyni. Koło
w tym czasie liczyło 21 Członków.

15 L

w naszej firmie był rokiem przełomowym, rozpoczęła się restrukturyzacja
polegająca na oddzieleniu przesyłu gazu od jego dystrybucji, mimo
to działalność Koła była intensywna. Koło zorganizowało kilka odczytów, seminariów, wystaw oraz dwie wycieczki. Dwa spośród zorganizowanych seminariów były seminariami ogólnopolskimi, wzięło
w nich udział po ok. 80 osób. Tematy seminariów: „Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w obiektach zagrożonych wybuchem” oraz
„Automatyzacja procesów wydobycia, przesyłu i magazynowania
gazu ziemnego”. Seminariom towarzyszyły wystawy oraz prezentacje firm o podobnej tematyce.

Rok 2000

jednym z zebrań Członków Koła przeprowadziła prezentację swoich wyrobów włącznie ze szkoleniem z ich użytkowania. Prezentację
i szkolenie przeprowadził Pan Zbigniew Tułpatowicz. Dobrze układała się współpraca z Dyrekcjami obu Firm, w których pracowali nasi
członkowie, np. Dyrekcja OPG Gaz-System użyczała bezpłatnie
samochody służbowe do przewozu Członków Koła na wycieczki.
Koło w tym czasie liczyło 18 Członków.

Na zebraniach miały miejsce odczyty i szkolenia na tematy przygotowane przez członków Koła. Między innymi Kol. Suchocki wygłosił na
zebraniu w dniu 19.04.2002 r. odczyt na temat: ”Pomiary kontrolne
w elektroenergetyce”; organizowano pokazy firm. Firma SONEL na

Koło otrzymało dyplom uznania w konkursie na najaktywniejsze
Koło SEP w swojej grupie A.

Rok 2004

Koło prowadziło intensywną działalność.
Licznie organizowane były zebrania Zarządu Koła oraz Członków Koła. Odbyły się liczne odczyty i prezentacje firm produkujących różny sprzęt np. firma CORPOL z Gdańska
przygotowała prezentację sprzętu do pomiarów prądów błądzących.
W roku 2004 Koło przygotowało informację do Informatora SEP.
Koło zorganizowało również dwudniową wycieczkę do Międzygórza.
Członkowie Koła brali udział w imprezach organizowanych przez
O/Wrocław SEP oraz przez firmy zajmujące się problematyką elektryczną, np. w dniach 5-6.03.2004 r. członkowie Koła wzięli udział
spotkaniu organizowanym w Kościanie - spotkanie było poświęcone eksploatacji złóż gazu ziemnego na terenie zachodniej Polski.
Koło w tym czasie liczyło 20 Członków Koło zajęło II miejsce w konkursie na najaktywniejsze koło w swojej grupie A.

Rok 2005

był rokiem sprawozdawczo-wyborczym.
Koło prowadziło intensywną działalność,
polegającą na organizowaniu zebrań, szkoleń i imprez integracyjnych. W 2005 r. obyło się w kilka zebrań Członków Koła. W zebraniu
w dniu 19.01.2005 r. uczestniczył Kol. Tadeusz Olichwer, który zapoznał członków Koła obecnych na zebraniu z bieżącą działalnością
Zarządu SEP O/Wrocław. Koło przygotowało krótkie opracowanie
dla Oddziału na temat naszej działalności.
W dniach 02-04.09 została zorganizowana wycieczka integracyjna
do Szczytnej.

Członkowie Koła brali czynny udział w szkoleniach organizowanych
przez Oddział, między innymi Kol. Zakrzewski i Kol. Zawieja w dniu
31.03.2005 r. wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez firmę Automatic Systems Engineering na temat „Wybrane problemy instalacji
w strefach zagrożonych wybuchem”.
W dniu 15.12.2005 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zarząd większością głosów otrzymał absolutorium za lata 20012005. Na zebraniu został wybrany nowy Zarząd Koła w składzie:
Prezes Koła Kol. Marian Cebula, Sekretarz koła Kol. Radosław Suchocki oraz skarbnik Koła Kol. Wiesław Michałek; zostali wybrani
także delegaci na WZDO: Marian Cebula, Radosław Suchocki oraz
Robert Zawieja.
Koło otrzymało dyplom uznania za udział w konkursie na najaktywniejsze koło w Oddziale.

Rok 2006

Zorganizowano zebrania Zarządu Koła
oraz Członków Koła, odczyty i prezentację. Koło zorganizowało wycieczkę do Paczkowa, połączoną ze
zwiedzaniem Kamieńca Ząbkowickiego i Jesenika w Czechach.
Podczas wycieczki zorganizowano szkolenia n/t: „Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych do 1kV” oraz „Wytyczne
oraz przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych”.

Członkowie Koła brali udział w szkoleniach organizowanych przez
SEP, np. Kol. Cebula Marian w dniu 14.11.2006 r. wziął udział
w szkoleniu organizowanym przez Polski Komitet Elektrochemicznej
Ochrony przed korozją SEP.
Na zebraniach poruszano tematy związane z życiem codziennym
Oddziału SEP we Wrocławiu. Członkowie Koła zostali poinformowani o przebiegu WZDO. Jedno z zebrań poświęcone było 60-leciu
Oddziału SEP we Wrocławiu oraz 10-leciu Koła nr 32.
Koło w tym czasie liczyło 20 Członków. W tym roku Koło zajęło
II miejsce w konkursie na najaktywniejsze koło w swojej grupie (A).

Rok 2007

Działalność Koła opierała się na okresowych spotkaniach, szkoleniach oraz wyjazdach integracyjnych. W styczniu zorganizowaliśmy zebranie Koła,
na które został zaproszony Sekretarz O/Wrocław Kol. inż. Jan Rudy.
Tematem spotkania było omówienie działalności Koła w poprzednim
roku oraz nakreślenie planu działania na rok bieżący. Kolega Sekretarz pokrótce przedstawił działalność Oddział Wrocławskiego SEP.
W kwietniu zorganizowaliśmy szkolenie z udziałem Kol. dr. inż. Witolda Jabłońskiego. Tematem była ochrona przeciwporażeniowa.
W lipcu Koło zorganizowało spotkanie wąskiej grupy osób zajmujących się w obu firmach ochrona katodową - łącznie przyszło 9 osób.
Tematem spotkania była eksploatacja stacji ochrony katodowej
w oparciu o wprowadzoną nową instrukcję eksploatacji SOK oraz
zapoznanie uczestników z nowymi technologiami ochrony katodowej. W międzyczasie kilkakrotnie spotykał się Zarząd Koła, aby omówić bieżące sprawy oraz podjąć decyzje o wyjeździe integracyjnym.
W 2007 r. Koło zorganizowało wycieczkę integracyjną do Szklarskiej
Poręby. Koło w tym czasie liczyło 22 Członków. Informacja na temat
wycieczki oraz Koła nr 32 ukazała się w Informatorze SEP.

okolicznościowy referat z okazji Dnia Elektryka. Firma Atrem przeprowadziła dla Członków Koła prezentację programu do obsługi
telemetrii stacji ochrony katodowej. Koło zorganizowało wycieczkę
do wrocławskiej elektrowni wodnej, we wrześniu wycieczkę do Karpacza. Członkowie Koła brali udział w imprezach organizowanych
przez SEP. Dwóch członków Koła uczestniczyło w wycieczce zorganizowanej przez Zarząd Oddziału do Francji.
Koło w tym roku liczyło 20 Członków.

Rok 2011

Działalność Koła, podobnie jak w latach
poprzednich, opierała się przede wszystkim na okresowych spotkaniach, szkoleniach oraz wyjazdach integracyjnych. W styczniu zorganizowano zebranie Koła. Tematem
spotkania była działalność Koła w poprzednim roku oraz nakreślenie
planu działania na rok bieżący. Sekretarz Koła pokrótce przedstawił
działalność Oddziału Wrocławskiego SEP. Koło zorganizowało prezentacje firmy Pietro-Fiorentini. W grudniu odbyło się uroczyste zebranie poświęcone 65-leciu założenia Oddziału SEP we Wrocławiu.
Referat na ten temat wygłosił Członek Centralnej Komisji Historycznej Kol. Zbigniew Lubczyński.

Rok 2012

był kolejnym rokiem wytężonej pracy
Zarządu i Członków Koła. Zarząd Koła
zorganizował w styczniu, jak co roku, zebranie Koła. Na zebraniu
podsumowano działania ubiegłego roku; Prezes Koła nakreślił dalsze kierunki jego działania.

LAT
Rok 2008

Podobnie, jak lata poprzednie był rokiem w którym Koło prowadziło intensywną działalność. Organizowane były zebrania Zarządu Koła oraz
Członków Koła. W styczniu zorganizowano zebranie-spotkanie
z Sekretarzem Oddziału Kol. Janem Rudym. Omawiano plan działania Koła na rok 2008, Kol. J. Rudy przedstawił działania Zarządu
Oddziału SEP.

Koło zorganizowało prezentację firmy Atrem z Poznania na temat
monitoringu parametrów ochrony elektrochemicznej gazociągów,
a także dwudniową wycieczkę do Szklarskiej Poręby, połączonej
ze zwiedzaniem Pragi. Członkowie Koła brali udział w imprezach
organizowanych przez Zarząd Oddziału Wrocłaskiego SEP, między
innymi w wycieczce na Sardynię i Korsykę. Koło w tym czasie liczyło
21 Członków.

Rok 2009

był rokiem sprawozdawczo-wyborczym.
Na zebraniu Członków Koła, w dniu
15.01.2009 r. podsumowano rok 2008 oraz nakreślono perspektywy działania na rok 2009. W marcu na zebraniu członków Koła
Kol. E. Kargul wygłosił referat na temat „Aspekty pomiarów instalacji
i urządzeń w świetle obowiązujących przepisów”. W czerwcu odbyło
się uroczyste zebranie poświęcone 90-leciu SEP, we wrześniu Kol.
M. Matusewicz na zebraniu wygłosił referat „Uzyskiwanie świadectw
kwalifikacyjnych, obowiązujące przepisy”, firma SONEL i SEBA prezentowały swoje wyroby. W listopadzie Koło przygotowało informacje do Biuletynu Informacyjnego SEP Wrocław.
Koło zorganizowało również dwudniową wycieczkę do Kowar ze
zwiedzaniem Pragi nocą.

W dniu 11.12.2009 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Zarząd większością głosów otrzymał absolutorium za lata 20052009. Na zebraniu został wybrany nowy Zarząd Koła w składzie:
Prezes Koła Kol. Marian Cebula, Sekretarz koła Kol. Radosław Suchocki oraz skarbnik Koła Kol. Robert Zawieja; zostają wybrani także delegaci na WZDO: Marian Cebula, Radosław Suchocki.
Koło w tym czasie liczyło 20 Członków. Koło zajęło II miejsce w konkursie na najaktywniejsze koło w swojej grupie (A).

Rok 2010

Organizowane są zebrania Zarządu
Koła oraz Członków Koła z odczytami
i prezentacjami. W styczniu Zarząd Koła zorganizował zebranie
Członków Koła, na którym omówiono plan działania Koła na rok
2010. Kolejne zebrania organizowane są systematycznie, wygłaszane są na nich referaty przygotowane przez kolegów oraz omawiane
są bieżące sprawy Koła i Oddziału. W maju Kol. M. Cebula wygłosił

W ciągu roku Koło zorganizowało prezentacje firm Control Proces
z Wrocławia, Corstop z Kamionki, SEBA Poznań oraz firmy Atagor
z Wysogotowa. Odbyły się następujące zebrania tematyczne:
w styczniu: „Pomiary korozyjne na gazociągach przesyłowych”- prelegent Marian Cebula, w lutym: „Wybrane zagadnienia prawa energetycznego” - prelegent Kol. Radosław Suchocki. Zorganizowano
jeszcze 6 zebrań o różnej tematyce. Koło zorganizowało wycieczkę integracyjną do Stronia Śląskiego, połączoną ze zwiedzaniem
Lądka Zdroju i Czarnej Góry. Zorganizowano spotkania techniczne do tłoczni w m. Krzywa, Jeleniów i Lasów (węzeł gazowy). Kol.
M. Cebula uczestniczył w wycieczce organizowanej przez Oddział
do Portugalii i Hiszpanii. Koło zajęło IV miejsce w konkursie na najaktywniejsze koło w swojej grupie A.

Rok 2013

15-lecie Koła SEP nr 32 oraz rok sprawozdawczo-wyborczy. W styczniu został
nakreślony program działania na rok 2013, założenia zostają przedstawione członkom Koła na zabraniu w dniu 16.01.2013 r. Zgodnie
z nimi, w celu aktywizacji Członków Koła zostały rozdane tematy do
opracowania referatów. Na każdym kolejnym zebraniu wygłaszano
referaty zgodnie z wybranym tematem.
W ciągu roku odbyły się cztery zebrania Członków Koła, na których
wygłoszono referaty obejmujące następującą tematykę: instrukcja
bezpiecznej pracy podczas wykonywania czynności obsługi, konserwacji i pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
PN-EN 50110-1 eksploatacja urządzeń elektrycznych, kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych.
Członkowie Koła oprócz przygotowania powyższych referatów brali
udział w pracach i szkoleniach organizowanych przez O/SEP między innymi w szkoleniu pt. ”Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach niskiego napięcia” oraz „Gaz ziemny paliwem XXI
wieku” - sympozjum organizowanym przez SITPNiG.
Koło zorganizowało wycieczkę integracyjną do Rzeczki, gdzie zwiedzono Sztolnie Walimskie. Członkowie Koła uczestniczyli w wycieczce na Islandię, zorganizowaną przez Oddział.

W listopadzie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd większością głosów otrzymał absolutorium za lata 2009-2013.
Na zebraniu został wybrany nowy Zarząd Koła w składzie: Prezes
Koła Kol. Marian Cebula, Sekretarz Koła Kol. Radosław Suchocki
oraz skarbnik Koła Kol. Robert Zawieja; zostali wybrani też delegaci
na WZDO: Wiesław Michałek, Radosław Suchocki.
Koło w tym roku liczyło 22 Członków.
Materiał opracował
Kol. Radosław Suchocki (Sekretarz Zarządu Koła)
przy współudziale
Kol. Mariana Cebuli (Prezesa Koła)
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in format or

Z ŻYCIA Kół
Z działalności Koła SEP nr 43
Władze Koła

Główne kierunki pracy koła:

Prezes: W. Jarzębiński.
Członkowie Zarządu Koła: Długosz Antoni,
Hawryszczyszyn Marian, Krzyżański Andrzej,
Ratajczak Czesław, Tomczyk Anna, Witczyński
Ryszard, Wójcik Ryszard, Zachemba Elżbieta.
Komisja Rewizyjna: Stanisław Woroniecki,
Władysław Moroń, Andrzej Olejarz.

▪ Edukacja informatyczna członków koła:
Sekcja Informatyczno-Komputerowa organizowała kursy komputerowe dla członków
Koła, ucząc korzystać z poczty internetowej, udzielała pomocy przy zakupie komputera i instalowaniu programów - A.Kowalski, D.Jurków, R.Witczyński.

Stan osobowy Koła na dzień 14.11.2013 r. 157 członków (w tym 6 kobiet). Przekrój naszego Koła jest bardzo zróżnicowany: emeryci - 60 osób, czynni zawodowo - 97 osób.
Dużym sukcesem naszego Koła była nieprzerwana przez 4 kadencje praca tego samego
zespołu Koleżanek i Kolegów na czele z Prezesem Koła Kol. Winicjuszem Jarzębińskim,
Zasłużonym Seniorem SEP. Kol. Winicjusz
Jarzębiński przez te wszystkie lata przekazywał nam swoje wieloletnie doświadczenie
zdobyte w pracy na rzecz rozwoju organizacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Z naszej inicjatywy jako pierwsze Koło
w kraju powołaliśmy zespół d/s szkolenia
uczniów szkół podstawowych (czwartoklasistów) i prowadziliśmy szkolenia dotyczące
bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej przez dzieci przy wsparciu ZO SEP oraz
Energetyki Polskiej. Nawiązaliśmy współpracę z personelem naukowo-dydaktycznym,
głównie Instytutu Energoelektryki Politechniki
Wrocławskiej, celem poprawy przygotowania studentów wydziałów nieelektrycznych,
którym w ubiegłych latach zmniejszono lub
całkowicie zlikwidowano podstawowe wiadomości o elektryce. Wprowadziliśmy również
kursy dot. obsługi komputera dla członków
naszego Koła, które dzięki kontaktom i współpracy z Izbą Rzemieślniczą były prowadzone
na różnych poziomach z dużym zaangażowaniem. Zorganizowaliśmy zespół d/s informatyczno-komputerowych, wynikiem czego
było utworzenie naszej strony internetowej
(http://www.k43.sep.wroc.pl, k43@sep.wroc.pl).
Na stronie internetowej rozpoczęliśmy tworzenie bazy materiałów technicznych związanych
z elektrycznością. Dodatkowo stworzyliśmy
otwarte forum dyskusyjne dla wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianej elektryczności, które przyczyniło się do
wielu ciekawych dyskusji na temat roli SEP
i problemów młodych inżynierów i techników.
Wprowadziliśmy ciągłą informację techniczną
w oparciu o materiały tradycyjne oraz elektroniczne, co kwartał na zebraniach Plenarnych
przekazywaliśmy te materiały naszym członkom. Wprowadziliśmy na wszystkich zebraniach wykłady seminaryjne na interesujące
tematy i nowości z zakresu naszej działalności. Wprowadziliśmy tradycję grudniowego
spotkania świąteczno-noworocznego, które
zostało w pełni zaakceptowane przez wszystkich członków naszego Koła. Trudno jest wymienić wszystkie rodzaje naszej działalności,
dosyć powiedzieć, że w efekcie uzyskaliśmy
w kolejnych, ostatnich latach dwukrotnie pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Kół
w naszej grupie. Dużo przychylności i pomocy
uzyskaliśmy od Prezesa, Sekretarza i Zarządu Oddziału, jak też od naszych Koleżanek
z Sekretariatu Z/O i od Głównej Księgowej.
Koło posiada własną siedzibę (pok.219b).

▪ Prowadzenie strony internetowej Koła
i uruchomienie skrzynki internetowej: Kol.
Kol. D.Jurków, K.Dębski.

Wybrane wydarzenia
2013-02.2014
17.01.2013 r. Zebranie Zarządu - zatwierdzenie
planu pracy Koła SEP nr 43 na rok 2013. Zarząd Koła podjął uchwałę o zawężeniu listy osób
mogących dokonywać wpisów na forum internetowym Koła - tylko do członków Koła SEP nr
43. Kol. Ireneusz Frąckowiak wygłosił referat:
„Nowoczesne systemy sterowania oświetleniem
drogowym”.
14.02.2013 r. Zebranie Zarządu. Omówienie
Planu Pracy na rok 2013. Kol. Antoni Długosz
wygłosił referat nt: „Odnawialne źródła Energii”.
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▪ Współpraca z Sekcją Instalacji i Urządzeń Elektroenergetycznych w Oddziale
SEP Wrocław: organizacja odczytów dla
członków Koła i członków Sekcji Instalacji
i Urządzeń Elektroenergetycznych - kol.
W. Jarzębiński.

▪ Współpraca z Radą Programową Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej: organizacja spotkań z prof.
B.Miedzińskim w sprawie przywrócenia
przedmiotu: Podstawy Elektrotechniki na
wszystkich wydziałach PWr. (oprócz Wydziału Elektrycznego) - Kol.Kol. K.Panek,
W.Jarzębiński, A.Krzyżański.

▪ Przyznawanie odznaczeń SEP i NOT
członkom Koła. Opracowywanie wniosków
na odznaczenia: Kol.Kol. M.Hawryszczyn,
J.Kwiatkowski, Cz.Ratajczak.
▪ Prowadzenie informacji technicznej na
zebraniach plenarnych Koła: Kol. Cz.Ratajczak.

▪ Organizowanie wycieczek technicznych
dla członków Koła: Kol.Kol. A.Tomczyk,
A.Krzyżański, R.Wójcik.

▪ 6. Propagowanie idei Rzeczoznawstwa
wśród członków Koła i współpraca z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa SEP Oddziału Wrocławskiego (przyjmowanie wniosków na
specjalistów i rzeczoznawców SEP): Kol.
R.Wójcik.

▪ Edukacja elektryczna wśród uczniów szkół
podstawowych: Kol.Kol. A.Hubert, M.Hawryszczyszyn, J.Kwiatkowski, W.Błoński,
A.Długosz.

▪ Organizowanie zebrań plenarnych Koła
w budynku NOT: Zarząd Koła.

▪ Prowadzenie aktualizacji listy członkówKoła - opracowano system powiadamiania
członków o zebraniach plenarnych i innych
ciekawych imprezach technicznych organizowanych w SEP: Kol. Cz.Ratajczak.

▪ Organizowanie spotkań świąteczno-noworocznych dla członków Koła w budynku
NOT: Zarząd Koła.

▪ Nabór nowych członków do Koła. Prezentacja na zebraniach plenarnych nowoprzyjętych członków Koła: Kol. Cz.Ratajczak.

▪ Współpraca z Zarządem Oddziału: Zarząd
Koła.

▪ Wnioskowanie zmiany statutu SEP w kierunku właściwego działania SEP w zakresie nowych ustaw i rozporządzeń (władza
ustawodawcza) i w zakresie rządowym
(władza wykonawcza): Zarząd Koła.
▪ Zespół d/s konkursów: Kol.Kol. Z.Koselnik,
M.Hawryszczyszyn, R.Wójcik.

14.03.2013 r. Zebranie Zarządu oraz seminarium prowadzone przez Kolegów Eugeniusza
Kowalika i Artura Witczyńskiego - „Nowoczesne
usługi telekomunikacyjne świadczone abonentom na szerokopasmowej sieci stacjonarnej
(internet, telewizja, telefon) w programie usługi
transmisji danych dla abonentów mieszkaniowych - szybki internet w każdym domu z wykorzystaniem technologii ADSL, VDSL, PON,
ETTH, WiMax; usługi telewizyjne świadczone
w technologii IPTV; usługi głosowe na sieci szerokopasmowej”.
21.03.2013 r. Zebranie Plenarne Koła SEP 43
z udziałem zaproszonych gości: Prezesa i Sekretarza Zarządu Oddziału SEP. Bezpośrednio
po Zebraniu odbyło się seminarium prowadzone
przez prof. Ryszarda Zielińskiego, pracownika
Politechniki Wrocławskiej Katedry Radiokomunikacji i Teleinformatyki n/t „Rewolucja bezprzewodowa- systemy i sieci bezprzewodowe: transmisja danych, usługi internetowe, usługi głosowe”.
12.04.2013 r. Szkolenie z systemów inteligentnej instalacji w standardzie LCN. Miejsce szkolenia - Biuro Regionalne LCN we Wrocławiu,
ul.Sienkiewicza 8.

14.04.2013 r. Wyjście członków Koła do Teatru
Polskiego na sztukę pt. „Ziemia Obiecana” (bilety z NOT).
15.04.2013 r. Kolega Marian Hawryszczyszyn
w imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprosił do sali
widowiskowej Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu ul. Pretficza na promocję
książki Stanisława Sławomira Nicieji „Kresowa
Atlantyda” oraz spotkanie z autorem.
18.04.2013r. Zebranie Zarządu. Kolega Zdzisław Żurakowski omówił temat: „Bezpieczeństwo a transfer technologii”.
16.05.2013 r. Zebranie Zarządu (w programie
między innymi: omówienie stanu finansowego
Koła, propozycje członków Zarządu odnośnie
celów i zadań Koła i sposobów ich realizacji,
dyskusja na temat przyszłego w kadencji 20142018 składu Zarządu Koła) oraz seminarium,
na którym Kolega Zdzisław Żurakowski zaprezentował temat: „Przewodnik IEC Guide 110
wydanie 2: Domowe systemy sterowania - Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa”.
25.05.2013 r. Zarząd Koła zorganizował wycieczkę techniczno-krajoznawczą do RadiowoTelewizyjnego Centrum Nadawczego na Ślęży
połączoną z pieszą wędrówką z parkingu na
przełęczy Tąpadła na szczyt, gdzie znajduje się
Centrum i ogniskiem w Przemiłowie.

www.k43.sep.wroc.pl

świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej”. Autorzy: mgr inż. Eugeniusz Kowalik,
mgr inż. Artur Witczyński.
25.10.2013 r. Prezentacja w ramach 39. WDNiT
tematu: „System zdalnego sterowania oraz centralna redukcja mocy w oświetleniu ulicznym na
przykładzie miasta Wrocław”. Autor opracowania - mgr inż. Ireneusz Frąckowiak.
06.11.2013 r. Prezentacja w ramach XXXIX
Wrocławskich Dni Nauki i Techniki tematu: „Bezpieczeństwo a transfer technologii”. Autor: mgr
inż. Zdzisław Żurakowski.
08.11.2013 r. Prezentacja w ramach 39. WDNiT
tematu: „Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo w
cyfrowych systemach domofonowych i wideodomofonowych”. Autorzy opracowania: Władysław i Wojciech Błońscy.
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Członkowie Koła nr 43 na Ślęży

29.05.2013 r. Organizacja gry w BULE i udział
członków Koła w tej grze.

10.06.2013 r. Wyjazd do Kozienic Wiceprezesa
i Sekretarza Koła na uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka po odbiór nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w grupie
Kół Terenowych w Ogólnopolskim Konkursie na
najaktywniejsze Koło SEP.

18-19.05.2013 r. Sprawozdanie z wyjazdu do
Kozienic po odbiór nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w grupie Kół Terenowych w Ogólnopolskim Konkursie Kół na Najaktywniejsze Koło
SEP w 2012 r., omówienie stanu finansowego
Koła.Odbyło się seminarium szkoleniowe firmy
Eco Energy Sp z o.o z Oleśnicy.
25.06.2013 r. Zebranie Plenarne połączone
z seminarium, na którym prof. dr. inż. Andrzej
Sikora, pracownik Instytutu Elektrotechniki Politechniki Wrocławskiej omawiał temat: „Postęp
w technologii materiałów na przykładzie grafenu
i perspektyw jego stosowania”. Ponadto na Zebraniu Plenarnym Prezes Koła Winicjusz Jarzębiński przekazał członkom Zarządu Informacje
Przedwyborcze na XLI WZDO.
12.09.2013 r. Zebranie Zarządu oraz referat Mariana Hawryszczyszyna „Ludobójstwo na Wołyniu - czy wolno o tym zapomnieć?”. Przedstawienie aktualnej sytuacji w punktacji na Konkurs
Kół SEP na rok 2013. Informacja o zgłoszeniu
referatów na 39. Wrocławskie Dni Nauki i Techniki.

14.11.2013 r. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.

23.10.2013 r. W ramach obchodów 65-lecia
Wrocławskiej Rady FSNT NOT Kol. Marian
Hawryszczyszyn odbiera z rąk Prezesa Zarządu Głównego NOT Kol. Ewy Mańkiewicz-Cudny
Diamentową Honorową Odznakę NOT.

Przy okazji posiedzenia jubileuszowego
Kol. Stanisława Wójtowicz odznaczona
została Srebrną Odznaką Honorową SEP,
którą odebrała z rąk Prezesa Oddziału Kol.
Krzysztof Nowickiego. Ponadto Koło otrzymało list gratulacyjny z okazji jubileuszu od
Zarządu Oddziału oraz podarunek.

LAT

19.11.2013 r. Ukonstytuowanie się Zarządu
Koła i Komisji Rewizyjnej: Czesław Ratajczak
(prezes), Artur Witczyński (wiceprezes), Anna
Tomczyk (sekretarz), Adam Górski (skarbnik).
Członkowie Zarządu: Tadeusz Banaś, Janusz
Budziak, Marian Hawryszczyszyn, Aleksander
Jarosz, Artur Jurneczko, Antoni Kucharewicz,
Zdzisław Żurakowski. Komisja Rewizyjna: Władysław Błoński (przewodniczący), Antoni Długosz (wiceprzewodniczący), Bronisław Sykulski
(sekretarz), Tadeusz Dzięgielewski (członek),
Krzysztof Niemcewicz (członek).

Nowo wybrani członkowie Zarządu Koła nr 43

20.11.2013 r. Prezentacja w ramach 39. WDNiT
tematu: „Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów programowalnych - międzynarodowa norma IEC 61508”. Autor: mgr inż. Zdzisław Żurakowski.
24.11.2013 r. 39. WDNiT. Tytuł: „Nowoczesne
usługi telekomunikacyjne świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej”. Autorzy mgr inż.
Eugeniusz Kowalik i mgr inż. Artur Witczyński.
19.12.2013 r. Spotkanie świąteczno-noworoczne członków Koła SEP nr 43.

24.10.2013 r. Prezentacja w ramach 39. WDNiT
tematu: „Nowoczesne usługi telekomunikacyjne

W dniu 28.06.2013 r. odbyło się uroczyste
posiedzenie Koła SEP nr 88 przy Rejonie
Dystrybucji w Obornikach Śląskich, zwołane
z okazji 25-lecia jego istnienia. W zebraniu
uczestniczyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście, między innymi Przewodniczący Rady Gminy w Obornikach Śląskich
Pan Roman Głowaczewski, Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Kol. Krzysztof
Nowicki, pierwszy Prezes Koła SEP nr 88
Kol. Jerzy Sołowiej, pierwszy Sekretarz
Koła SEP nr 88 Kol. Grażyna Klauza.

Z okazji jubileuszu, sumptem własnym
Koła, został wydany znaczek okolicznościowy.

26.09.2013 r. Zebranie Plenarne i prezentacja
tez kampanii wyborczej kandydata na prezesa
Koła, Kol. Cz.Ratajczaka.

10.10.2013 r. Prezentacja w ramach 39. WDNiT
tematu: „Polacy zasłużeni dla elektryki”. Biogramy: R.Dzieślewski, M.Doliwo-Dobrowolski,
S.Fryze, A.Idaszewski, A.Jellonek, J.Skowroński, J.Trojak. Autor: Anna Tomczyk.

25
25-lecie Koła SEP nr 88

Koło SEP nr 88 przy Rejonie Dystrybucji
w Obornikach Śląskich - TAURON Dystrybucja S.A. (pierwotnie przy Rejonie
Energetycznym w Obornikach Śl. Zakładu
Energetycznego we Wrocławiu) powstało
w marcu 1988 r. w wyniku podziału bardzo
licznego Koła SEP nr 18, działającego przy
ówczesnym Zakładzie Energetycznym we
Wrocławiu. Początkowo do Koła należało
13 członków, pracowników Rejonu. Koło
przechodziło różne koleje losu oraz fluktuacje liczby członków. Aktualnie Koło liczy
14 członków, w tym 2 członków emerytów
oraz 12 pracowników różnych Wydziałów
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we
Wrocławiu. Jednak wspólną ich motywacją
jest przywiązanie do Rejonu w Obornikach
Śl. oraz chęć przynależności do SEP przynależności uważanej za przywilej.

88
W dniu 18.11.2013 r. odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Koła, na którym
został przedstawiony stan organizacyjnofinansowy Koła i kierunki działania SEP
oraz został powołany zarząd Koła na nową
kadencję.
Grzegorz Wójcik
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MŁODZI ELEKTRYCY

RECEPTA NA BEZROBOCIE PO STUDIACH,
CZYLI FORUM KOMUNIKACJI LIDERÓW
Duża konkurencja na rynku pracy, niemal 2 miliony polskich studentów oraz
niedostosowanie programu studiów do wymagań pracodawców to problemy,
z którymi boryka się dzisiaj niemal każdy młody człowiek. Doświadczeni przedsiębiorcy często podkreślają, że polscy absolwenci nie mają umiejętności
potrzebnych im w późniejszej karierze. Przed młodymi, ambitnymi ludźmi zatem duże wyzwanie. Dyplom nie jest już przepustką do zatrudnienia. Jak więc
poradzić sobie w obecnej sytuacji? Co najlepiej zrobić? Na czym się skupić?
Jak zaplanować przyszłość? W dniach 26-27. października na Politechnice Wrocławskiej odbyło się Forum Komunikacji Liderów współorganizowane
przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Głównym zamysłem organizatorów było
stworzenie okazji dla studentów do poznania oczekiwań pracodawców. W ramach
dwudniowego spotkania poprzez debaty,
warsztaty i wykłady młodzi, aktywni ludzie mieli okazję wymienić się poglądami
z pracodawcami, biznesmenami, politykami
oraz osobistościami świata nauki i kultury.
W środowisku akademickim problem poruszony podczas FKL jest niestety często
pomijany.
Dlatego też inicjatywa organizatorów cieszyła się i cieszy dużym uznaniem. Patronat nad tegoroczną edycją Forum Komunikacji Liderów objęły m.in. Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor
Politechniki Wrocławskiej, polski oddział
Association of Business Service Leaders,
Zachodnia Izba Gospodarcza, Parlament
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Niezależne Zrzeszenie Studentów.
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Dobór prelegentów nie był przypadkowy.
Zaproszeni goście mieli ten sam cel, co
młodzi ludzie, dla których to spotkanie zostało zorganizowane. Organizatorzy połączyli ze sobą trzy różne, choć zależne od
siebie stanowiska: studentów - chcących
znaleźć interesującą i dobrze płatną pracę,
przedsiębiorców - szukających wykwalifikowanych pracowników oraz przedstawicieli szkół wyższych - chcących zapewnić edukację na najwyższym poziomie.

Takie zestawienie ze sobą przyszłych
pracowników i pracodawców okazało się
strzałem w dziesiątkę.
Wśród młodych liderów goszczących na
Politechnice Wrocławskiej w ramach Forum nie zabrakło laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepszego studenta RP
„Studencki Nobel”, delegatów Porozumienia Doktorantów i Studentów Uczelni Technicznych, członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, najaktywniejszych studentów
i doktorantów polskich uczelni technicznych oraz młodych przedsiębiorców z regionu. Wśród prelegentów i dyskutantów
znaleźli się także biznesmeni, naukowcy,

in format or
politycy i przedstawiciele świata kultury.
Udział w inicjatywie wzięli m.in.: prof. Leszek Balcerowicz, dr Tomasz Saryusz-Wolski, Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej
Marek Pasztetnik, Dyrektor Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych Paweł
Panczyj oraz „najmłodszy polski milioner”
Kamil Cebulski.
Uczestnicy debat mieli okazję przez dwa
dni wymieniać opinie, wzajemne oczekiwania i dyskutować nad możliwościami
współpracy świata nauki, biznesu i studentów. Wydarzeniu towarzyszyły spotkania, warsztaty oraz szkolenia poświęcone
kształceniu liderów. Uczestnicy mogli ponadto nawiązać kontakty z pracodawcami.
Forum Komunikacji Liderów okazało się
dużym sukcesem, nie tylko dla organizatorów, lecz także dla uczelni. Spotkanie miało
charakter otwarty, zarówno dla osób wchodzących na rynek pracy, jak i dyskutantów
z wieloletnim doświadczeniem. Podczas
zaledwie dwóch dni można było uzyskać
odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, zasięgnąć rad i wskazówek od znanych specjalistów w Polsce. Prelegenci, reprezentujący różne dziedziny, zaszczycili swoją
obecnością FKL oraz chętnie wdawali się
w dyskusje z uczestnikami. Reasumując,
można śmiało stwierdzić, że świat należy
do młodych i ambitnych ludzi. To, w jaki
sposób wejdą na rynek pracy, zależy tylko
od nich samych. Powinni być elastyczni,
szybko się adaptować, mieć podstawową
wiedzę i pozwolić pracodawcy wdrożyć się
w daną firmę, dobrze wykorzystać czas
nauki. Ważne jest, aby w systemie szkolnictwa zwrócić większą uwagę na pracę
w grupach, poczucie wśród studentów
i pracowników etyki, a także większą komunikatywność.
Organizatorzy Forum Komunikacji Liderów
to ludzie młodzi, absolwenci, wkraczający
na rynek pracy. Dobrze znają zatem obawy
rówieśników i innych młodych ludzi, będących w podobnej sytuacji. Dlatego też już
teraz myślą o następnej edycji FKL. Kolejna odsłona Forum Komunikacji Liderów już
wiosną 2014 r. Więcej informacji o wydarzeniu jest dostępnych na stronie internetowej www.fkl.edu.pl.

W piątek 22.11. wyjechaliśmy z hostelu
i udaliśmy się do Stuttgartu, gdzie byliśmy
w Muzeum Mercedesa.

WYJAZD DO OŚRODKA NAUKOWO – BADAWCZEGO CERN
Samorząd Studencki Wydziału Elektrycznego przy współpracy z Samorządem
Studenckim Wydziału Mechaniczno - Energetycznego zorganizował trzecią już
edycję projektu ElektroTrip.

Wyjechaliśmy 20. listopada 2013 r. w godzinach porannych do Prévessin-Moëns.
Jest to mała miejscowość we Francji zaraz
przy granicy ze Szwajcarią, 6 kilometrów
od CERN-u. W czwartek 21.11. zwiedzaliśmy CERN.

Muzeum to jest rajem dla fanów motoryzacji - mieliśmy możliwość obejrzenia
ponad 160 modeli Mercedesa. Są tutaj
nawet pierwsze modele samochodów zaprojektowane przez Karla Benza i Gottlieba Daimlera, rzecz jasna także pierwszy
Mercedes. Aby ułatwić zwiedzającym zapoznanie się z historią automobili, muzeum
zapewnia system audio dostępny w pięciu
językach. Znajdują się tu również swoiste ciekawostki, takie jak „Blitzen Benz”
- legendarny samochód wyprodukowany
w 6 egzemplarzach pomiędzy rokiem 1908
a 1913, w którym Bob Burman pobił w 1911
roku rekord prędkości osiągając 228 km/h.
Swoje miejsce mają także eleganckie limuzyny z lat 20. i legendarne „srebrne strzały” - samochody wyścigowe zaprojektowane przez Mercedesa-Benza, a także takie
perełki jak Mercedes Benz 300 SL. Przepięknie prezentuje się także cała budowla,
w której znajduje się muzeum: nowoczesna, metaliczna konstrukcja jest odpowiednia dla obiektu tego typu. Po wyjściu
z muzeum udaliśmy się na spacer po Stuttgartcie, a następnie wracaliśmy do Polski.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli niezmiernie zadowoleni z udziału w nim.

Europejska Organizacja Badań Jądrowych
CERN jest to ośrodek naukowo-badawczy
położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii
i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim
a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN
zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz
około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym
narzędziem ich pracy jest największy na
świecie akcelerator cząstek - Wielki Zderzacz Hadronów (ujęty na dwóch kolejnych
fotografiach).
Następnie wyruszyliśmy na podbój Genewy. Reszta popołudnia była przewidziana
na zwiedzanie.
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in format or

KOŁA PO WYBORACH
Ilość▪
członków

1

Instytut▪Elektrotechniki▪Oddział▪Wrocławski▪(1951▪r.)

33

Grażyna▪Murach

Krzysztof▪Kogut

2

Elektromontaż▪Wrocław▪S.A.▪(1952▪r.)

16

Stanisław▪Szyler

Stanisław▪Szyler

3

Port▪Lotniczy▪Wrocław▪S.A.▪(2005▪r.)

11

Adam▪Olichwier

Adam▪Olichwier

4

Koło▪Akademickie▪(2008▪r.)

235

Jan▪Pytlarz

Piotr▪Nowak

5

Klub▪Polskiego▪Związku▪Krótkofalowców▪▪
Sp▪6▪PWW▪(1997▪r.)

9

Witold▪Marchewka

Witold▪Marchewka

6

ENERGO-MONT▪(2008▪r.)

16

Jerzy▪Samsonowicz

Jerzy▪Samsonowicz

7

Logistyka▪Śląskiego▪Okręgu▪Wojskowego▪(1958▪r.)

12

Stanisław▪Jednoróg

Stanisław▪Jednoróg

8

ELEKTROTIM▪S.A.▪(2009▪r.)

26

Sławomir▪Cieśla

Beata▪Kredenc

9

Biuro▪Projektów▪-▪Przemysłowych▪Urządzeń▪▪
Elektrycznych▪„ELEKTROPROJEKT”▪(1952▪r.)

31

Jerzy▪Chorąży

Jerzy▪Chorąży

10

Zespół▪Szkół▪nr▪2▪we▪Wrocławiu▪(2010▪r.)

14

Arkadiusz▪Kowalski

Arkadiusz▪Kowalski

11

LEONI▪Kabel▪Polska▪(2011▪r.)

7

Paweł▪Kubala

Paweł▪Kubala

12

ZEC▪Service▪Wrocław▪(2013▪r.)

8

Wincenty▪Rękas

Wincenty▪Rękas

13

Zakład▪Sieci▪i▪Zasilania▪Sp.z▪o.o.▪(1998▪r.)

8

Marek▪Spisak

Marek▪Spisak

16

Zespół▪Elektrociepłowni▪Wrocławskich▪▪
Kogeneracja▪S.A.▪(1954▪r.)

83

Andrzej▪Koźmiński

Andrzej▪Koźmiński

18

TAURON▪Dystrybucja▪S.A.▪▪
Oddział▪Wrocław▪(1951▪r.)

137

Tadeusz▪Olichwer

Jacek▪Floryn

▪

19

Koło▪Energetyków▪▪
przy▪Urzędzie▪Regulacji▪Energetyki▪(1965▪r.,▪OIGE)

16

Mieczysław▪Bednarski

Mieczysław▪Bednarski

▪

21

Centrum▪Naukowo-Produkcyjne▪▪
Automatyki▪Energetycznej▪S.A.(1959▪r.)

21

Jacek▪Szygulski

Jacek▪Szygulski

▪

24

Politechnika▪Wrocławska,▪▪
Instytut▪Energoelektryki▪(I-7)▪▪
i▪Instytut▪Podstaw▪Elektrotechniki▪(I-8)▪(1955▪r.)

57

Zenon▪Okraszewski

Zenon▪Okraszewski

25

Instytut▪Automatyki▪▪
Systemów▪Energetycznych▪(1965▪r.)

19

Paweł▪Żmuda

Paweł▪Żmuda

27

TAURON▪Dystrybucja▪S.A.▪▪
Pogotowie▪Energetyczne▪-▪Oława▪(1998▪r.)

9

Ireneusz▪Kirkiewicz

Ireneusz▪Kirkiewicz

32

Operator▪Gazociągów▪Przesyłowych▪Gaz-System▪
Dolnośląska▪Spółka▪Gazownicza▪(1998▪r.)

25

Marian▪Cebula

Marian▪Cebula

41

PKP▪Energetyka▪Sp.▪z▪o.o.▪▪
Zakład▪Dolnośląski▪(1964▪r.)

93

Edward▪Chamioło

Edward▪Chamioło

43

Koło▪Terenowe▪przy▪Zarządzie▪Oddziału▪(1965▪r.)

157

Winicjusz▪Jarzębiński

Czesław▪Ratajczak

50

Zakład▪Usług▪Inwestycyjnych▪▪
„BUDOPROJEKT”▪(1968▪r.)

6

Jan▪Czarnecki

Jan▪Czarnecki

52

Politechnika▪Wrocławska▪▪
Wydział▪Elektroniki▪/I-28/▪(1969▪r.)

22

Tadeusz▪Gudra

Tadeusz▪Gudra

60

ELTOR▪(1970▪r.)

8

Jan▪Rudy

Jan▪Rudy

64

Zespół▪Szkół▪Zawodowych▪nr▪4▪(1986▪r.)

7

Władysław▪Urbański

Władysław▪Urbański

69

Politechnika▪Wrocławska▪Instytut▪Maszyn,▪▪
Napędów▪i▪Pomiarów▪Elektrycznych▪/I-29/▪(1972▪r.)

15

Bernard▪Herman

Krzysztof▪Pieńkowski

70

Politechnika▪Wrocławska▪(1972▪r.)

38

Jan▪Zuzok▪-▪do▪6.2012▪
Jerzy▪Leszczyński

Jerzy▪Leszczyński

73

ARCADIS▪Profil▪sp▪z▪o.o.▪▪
Biuro▪Infrastruktury▪Kolejowej▪(1973▪r.)

10

Jerzy▪Bilski

Jerzy▪Bilski

75

Politechnika▪Wrocławska▪▪
Instytut▪Cybernetyki▪Technicznej▪(I-6)▪(1975▪r.)

8

Janusz▪Halawa

Janusz▪Halawa

77

TAURON▪Dystrybucja▪S.A.▪▪
Rejon▪Środa▪Śląska▪(1980▪r.)

11

Tomasz▪Pieprzyk

Tomasz▪Pieprzyk

83

Zakłady▪Badawcze▪i▪Projektowe▪Miedzi▪▪
„CUPRUM”▪(1976▪r.)

6

Andrzej▪Przybyła

Andrzej▪Przybyła

88

TAURON▪Dystrybucja▪S.A.▪▪
Rejon▪Oborniki▪Śląskie▪(1988▪r.)

14

Grzegorz▪Wójcik

Grzegorz▪Wójcik

89

Przedsiębiorstwo▪Robót▪Kolejowych▪i▪Inżynieryjnych▪
Wrocław,▪Zakład▪Robót▪Elektryfikacyjnych▪(1988▪r.)

19

Józef▪Mróz

Władysław▪Posoński

Razem■35■Kół
30

1207

Prezes▪Koła▪▪
na▪kadencję▪▪
2010-2014

Prezes▪Koła▪▪
na▪kadencję▪▪
2014-2018

ODZNACZENIA 2013

Instytucja▪/▪Zakład▪(rok▪założenia)

Nr▪
Koła

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

Diamentowa Odznaka Honorowa
NOT: Będziński Czesław, Hawryszczyszyn Ignacy Marian, Leszczyński Jerzy
Złota NOT: Hachoł Andrzej, Kolanko Jerzy, Kowalski Henryk, Powązki Jan;
Srebrna NOT: Szreter Zygmunt;
Złota Odznaka SEP: Bartyński Zenon,
Bieniasz Piotr, Dudek Lidia, Garcarz
Franciszek, Jednoróg Stanisław, Koźmiński Andrzej, Zachemba Elżbieta,
Ziaja Edward, Zieliński Krzysztof;
Srebrna Odznaka SEP: Cieślak Piotr,
Domaradzki Jarosław, Haber Krzysztof,
Juśkiewicz Andrzej, Kisiel Anatol, Kluba
Marcin, Kosobudzki Grzegorz, Krefft
Leon, Lesiecki Józef, Lewandowska
Anna, Michałek Wiesław, Pochwała Andrzej, Samsonowicz Grzegorz, Staszak
Piotr, Suchocki Radosław, Wójtowicz
Stanisława;
Zasłużony Senior SEP: Francyk Jan,
Grotowski Wojciech, Halawa Janusz,
Kruczek Longina, Rogala Stanisław;
Medal im. prof. Pawła Jana Nowackiego: Karkowska Hanka;
Medal im. Pożaryskiego: Machowczyk
Jerzy, Ociepka Janusz;
Złota Odznaka Honorowa Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego:
Gondek Janusz, Lubczyński Zbigniew,
Nowicki Krzysztof, Synal Bohdan, Zuzok Jan;
Srebrna Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego:
Kordas Ryszard.

Pożegnania 2013
†
†
†
†

2013.01.26 - Linke Zenon
2013.03.06 - Budrewicz Antoni
2013.04.17 - Laskowski Eugeniusz
2013.05.30 - Łebski Lubomir

† 2013.06.23 - Kaleta Bolesław

SPROSTOWANIE

Bronisław Sochor
(1909 - 1989)

Stanisław Szpor
(1908 - 1981)

W numerze 11 Informatora na stronie 24. mylnie przy zdjęciu Profesora Bronisława Sochora
umieściliśmy notkę o Profesorze Stanisławie
Szporze, a przy zdjęciu Profesora S. Szpora
notkę dotyczącą Profesora B. Sochora. Przepraszamy Czytelników, natomiast dziękujemy za
zwrócenie nam uwagi Kol. Edwardowi Musiałowi
z Oddziału Gdańskiego SEP.

WYNIKI KONKURSÓW

Najlepsza praca dyplomowa 2012/2013

■■ I■nagroda

mgr▪inż.▪Kamil▪Klimkowski▪-▪„Układy▪napędowe▪z▪silnikami▪
indukcyjnymi▪odporne▪na▪uszkodzenia▪przekształtnika▪częstotliwości”.▪Promotor:▪dr▪inż.▪Mateusz▪Dybkowski▪-▪Instytut▪
Maszyn,▪Napędów▪i▪Pomiarów▪Elektrycznych.
■ II nagroda
mgr▪inż.▪Piotr▪Zbigniew▪Piechowski▪-▪„Badanie▪wybranych▪
zespołów▪ zabezpieczeń▪ cyfrowych▪ stosowanych▪ w▪ sieciach▪elektroenergetycznych▪WN”.▪Promotor:▪prof.▪dr▪hab.▪
inż.▪Eugeniusz▪Rosołowski▪-▪Instytut▪Energoelektryki.
■ II nagroda
mgr▪inż.▪Krzysztof▪Jan▪Pruchnicki▪-▪„Kierunki▪rozwoju▪systemów▪regulacji▪i▪sterowania▪przekształtników▪statycznych”.▪
Promotor:▪dr▪inż.▪Stanisław▪Szkółka▪-▪Instytut▪Energoelektryki.▪
Wyróżnienia:
▪▪ mgr▪inż.▪Daniel▪Jacek▪Bajus▪-▪„Współpraca▪elektrowni▪wiatrowej▪z▪siecią▪zasilającą”.▪Promotor:▪dr▪hab.▪inż.▪Bogusław▪
Karolewski,▪prof.▪PWr.▪Instytut▪Maszyn,▪Napędów▪i▪Pomiarów▪Elektrycznych.
▪▪ mgr▪inż.▪Łukasz▪Rębisz▪-▪„Wyznaczanie▪parametrów▪rozruszników▪ samochodowych▪ z▪ magnesami▪ ferrytowymi”.▪
Promotor:▪prof.▪dr▪hab.▪inż.▪Ignacy▪Dudzikowski▪-▪Instytut▪
Maszyn,▪Napędów▪i▪Pomiarów▪Elektrycznych.
▪▪ mgr▪ inż.▪ Marcin▪ Trojanowski▪ -▪ „Ocena▪ stabilności▪ napięciowej▪systemu▪elektroenergetycznego▪z▪wykorzystaniem▪
wskaźników▪ gałęziowych”.▪ Promotor:▪ dr▪ inż.▪ Robert▪ Łukomski▪-▪Instytut▪Energoelektryki.

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI
■■ I■nagroda

mgr▪ inż.▪ Marta▪ Piątek▪ za▪ pracę▪ pt.▪ „Dynamiczne▪ modele▪
autoregulacji▪mózgowej”.▪Promotor:▪dr▪hab.▪inż.▪Mirosław▪
Łątka,▪Instytut▪Inżynierii▪Biomedycznej▪i▪Pomiarowej.

■■ II■nagroda

mgr▪inż.▪Anna▪Pietruszka▪za▪pracę▪pt.▪„Spektroskopia▪ATRFTIR▪w▪badaniu▪skóry”.▪Promotor:▪dr▪inż.▪Sylwia▪Olsztyńska▪-▪Janus,▪Instytut▪Inżynierii▪Biomedycznej▪i▪Pomiarowej.▪

■ III nagroda

inż.▪ Magdalena▪ Żulpo▪ za▪ pracę▪ pt.▪ „Model▪ mechanizmu▪
kontroli▪ temperatury▪ organizmów▪ stałocieplnych▪ -▪ poszukiwanie▪ wzorca▪ temperatury”.▪ Promotor:▪ dr▪ hab.▪ Krystian▪
Kubica,▪Instytut▪Inżynierii▪Biomedycznej▪i▪Pomiarowej.▪

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
■■ I■nagroda

Adam▪ Pokładek▪ -▪ „Automatyzacja▪ instalacji▪
odpylania▪spalin▪w▪wybranej▪ciepłowni▪miejskiej”.▪ Prowadzący▪ pracę▪ dr▪ inż.▪ Andrzej▪
Jabłoński,▪ Instytut▪ Informatyki,▪ Automatyki▪▪
i▪Robotyki.
■■ II■nagroda
Mateusz▪ Biernacki▪ -▪ „Aplikacja▪ systemu▪
Oration▪ SIS▪ zapewniająca▪ bezpieczeństwo▪
funkcjonalne▪ układu▪ automatycznego▪ całkowitego▪ odstawienia▪ bloku▪ ciepłowniczego”.▪
Prowadzący▪pracę▪dr▪inż.▪Andrzej▪Jabłoński,▪
Instytut▪Informatyki,▪Automatyki▪i▪Robotyki.
■■ III■nagroda
Kamil▪ Płachta▪ -▪ „System▪ komunikacyjny▪ w▪
inteligentnym▪ budynku”.▪ Prowadzący▪ pracę▪▪
dr▪hab.▪inż.▪Andrzej▪Muciek,▪prof.▪P.Wr.,▪Katedra▪Metrologii▪Elektronicznej▪i▪Fotonicznej.
■■ III■nagroda
Michał▪ Roztoczyński▪ -▪ „Metody▪ rekonstrukcji▪ obrazu▪ w▪ tomografii”.▪ Prowadzący▪ pracę▪
dr.inż.▪Dariusz▪Wysoczański,▪Katedra▪Metrologii▪Elektronicznej▪i▪Fotonicznej.
Wyróżnienia:
▪▪ Sebastian▪ Furman▪ -▪ „System▪ zarządzania▪
inteligentnym▪ budynkiem▪ (BMS)▪ z▪ wykorzystaniem▪ sieci▪ Lon▪ Works▪ na▪ wybranym▪
obiekcie”.▪Prowadzący▪pracę▪dr▪inż.▪Andrzej▪
Jabłoński,▪ Instytut▪ Informatyki,▪ Automatyki▪▪
i▪Robotyki.
▪▪ Anna▪Szczerba▪-▪„Innowacyjne▪blokady▪systemów▪ zabezpieczenia▪ kotłów▪ typu▪ WR▪ realizowane▪zgodnie▪z▪poziomem▪bezpieczeństwa▪SIL2”.▪Prowadzący▪pracę▪dr▪inż.▪Andrzej▪
Jabłoński,▪ Instytut▪ Informatyki,▪ Automatyki▪▪
i▪Robotyki.
▪▪ Dawid▪ Kwaśnik▪ -▪ „Głowica▪ pomiarowa▪ na▪
potrzeby▪ testowania▪ dalmierzy▪ z▪ czujnikem▪
PSD”.▪ Prowadzący▪ pracę▪ dr▪ inż.▪ Bohdan▪
Kreczmer,▪ Instytut▪ Informatyki,▪ Automatyki▪▪
i▪Robotyki.
▪▪ Michał▪Placek▪-▪„Stacje▪pomiarowe▪i▪algorytmy▪ sterowania▪ dla▪ kotła▪ wodno-rusztowego▪
w▪ ciepłowni▪ miejskiej”.▪ Prowadzący▪ pracę▪▪
dr▪inż.▪Andrzej▪Jabłoński,▪Instytut▪Informatyki,▪
Automatyki▪i▪Robotyki.▪

Konkurs prac dyplomowych
o nagrodę im. profesora Jerzego I. Skowrońskiego
■ I nagroda

Maciej▪ Klein▪ -▪ „Własności▪ fotofizyczne▪ i▪ fotoelektryczne▪ organicznych▪ kompleksów▪ rutenu▪ (II)▪ stosowanych▪▪
w▪barwnikowych▪ogniwach▪fotowoltaicznych”,▪Politechnika▪
Gdańska,▪promotorzy:▪dr▪hab.▪inż.▪Waldemar▪Stampor,▪dr▪
inż.▪Mirosław▪Sawczak.

■ I nagroda

Radosław▪ Chowaniec▪ -▪ ”Badanie▪ rozkładu▪ ładunku▪ przestrzennego▪w▪kompozytach▪polimerowych▪z▪nanowypełniaczami”,▪promotor▪dr▪inż.▪Anna▪Kisiel.
■■ II■nagroda

Mateusz▪ Krawczyk▪ -▪ „Symulacje▪ przepięć▪ piorunowych▪▪
w▪ liniach▪ przesyłowych▪ wysokiego▪ napięcia”▪ Akademia▪
Górniczo-Hutnicza,▪ promotor:▪ dr▪ hab.▪ inż.▪ Jakub▪ Furgał,▪
prof.▪n.

■■ II■nagroda

Aleksander▪Chrzan▪-▪„Funkcjonalne▪warstwy▪pomiędzy▪katodą▪a▪elektrolitem▪ogniwa▪SOFC”,▪Politechnika▪Gdańska,▪
promotor▪dr▪inż.▪Jakub▪Karczewski.

■■ III■nagroda

Katarzyna▪Dunst▪-▪„Czujniki▪gazów▪wykorzystujące▪polimery▪przewodzące”,▪Politechnika▪
Gdańska,▪ promotor▪ dr▪ hab.▪ inż.▪ Piotr▪ Jasiński,▪prof▪PG.

■■ III■nagroda

Patryk▪Jarosz▪-▪„Parametry▪jakościowe▪energii▪elektrycznej▪wytwarzanej▪w▪farmach▪wiatrowych”,▪Politechnika▪Poznańska,▪promotor▪
dr▪hab.▪inż.▪Krzysztof▪Siodła,▪prof.▪PP.

■■ Wyróżnienie

Jacek▪ Karpiński▪ -▪ „Harmoniczne▪ w▪ elektroenergetycznych▪ sieciach▪ dystrybucyjnych”,▪
Politechnika▪ Wrocławska,▪ promotor▪ dr▪ inż.▪
Tomasz▪Sikorski.

■■ Wyróżnienie

Najaktywniejsze Koło
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WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Michał▪Liszka▪-▪„Symulacje▪przepięć▪łączeniowych▪ w▪ układach▪ elektro-energetycznych”,▪
Akademia▪ Górniczo-Hutnicza,▪ promotor:▪ dr▪
hab.▪inż.▪Jakub▪Furgał,▪prof.▪n.

Grupa A (6-30 członków)

▪ 1024 pkt. - Koło SEP nr 52 przy Instytucie
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
(I-28) Politechniki Wrocławskiej, Prezes:
kol. Tadeusz Gudra.

▪ 831 pkt. - Koło SEP nr 69 przy Instytucie

Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Prezes: kol. Barnard Herman.

▪ 672 pkt. - Koło SEP nr 10 przy Zespole
Szkół nr 2 we Wrocławiu, Prezes Koła kol.
Arkadiusz Kowalski.

▪ 660 pkt. - Koło SEP nr 32 przy przy DZG

i ROP Wrocław, Prezes: kol. Marian Cebula.

Grupa B (31-60 członków)

▪ 1875 pkt. - Koło SEP nr 70 przy Politechni-

ce Wrocławskiej. Prezes Koła Kol. Jan Zuzok / Jerzy Leszczyński.

▪ 1281 pkt. - Koło SEP nr 1 przy Instytucie

Elektrotechniki - Oddział we Wrocławiu.
Prezes: Kol. Grażyna Murach.

Grupa C (ponad 60 osób)

▪ 1197 pkt. - Koło SEP nr 18 przy TAURON

Dystrybucja S.A., Prezes: Kol. Tadeusz Olichwer.

Grupa S (Koła szkolne i studenckie)

▪ 2280 pkt. - Akademickie Koło SEP nr 4 przy
Politechnice Wrocławskiej, Prezes: Kol. Jan
Pytlarz.

Grupa T (Koła terenowe)

▪ 2690 pkt. - Koło Terenowe nr 43 przy Za-

rządzie Oddziału Wrocławskiego SEP, Prezes: Kol. Winicjusz Jarzębiński.

Najlepsze Koło SEP
Oddziału Wrocławskiego
na szczeblu centralnym

Grupa A (do 30 członków)

▪ IV miejsce - Koło SEP nr 52 przy Instytucie

Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
(I-28) Politechniki Wrocławskiej, Prezes:
kol. Tadeusz Gudra.

▪ V miejsce - Koło SEP nr 69 przy Instytucie

Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Prezes: kol. Barnard Herman.

Grupa B (31-60 członków)

▪ I miejsce - Koło SEP nr 70 przy Politechni-

ce Wrocławskiej. Prezes Koła Kol. Jan Zuzok / Jerzy Leszczyński.

▪ III miejsce - Koło SEP nr 1 przy Instytucie
Elektrotechniki - Oddział we Wrocławiu.
Prezes: Kol. Grażyna Murach.

Grupa C (ponad 60 osób)

▪ IV miejsce - Koło SEP nr 18 przy TAURON

Dystrybucja S.A., Prezes: Kol. Tadeusz Olichwer.

Grupa S (Koła szkolne i studenckie)

▪ I miejsce - Akademickie Koło SEP nr 4 przy

Politechnice Wrocławskiej, Prezes: Kol. Jan
Pytlarz.

Grupa T (Koła terenowe)

▪ I miejsce - Koło Terenowe nr 43 przy Zarządzie Oddziału Wrocławskiego SEP, Prezes:
Kol. Winicjusz Jarzębiński.
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