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Słowo Prezesa Oddziału
Koleżanki i Koledzy!
Przekazujemy Wam kolejny numer „Informatora
Oddziału Wrocławskiego SEP”. Moment jest szczególny. Kończy się kolejny rok bieżącej kadencji. Jest zatem
stosowny czas, aby obejrzeć się wstecz i dokonać oceny tego co było naszym udziałem.
Żywię przekonanie, że rok 2007 można ocenić pozytywnie. Charakteryzował się on wytężoną pracą nad
doskonaleniem naszego działania.
Są też szczególne dokonania. Do najważniejszych
zaliczam zakończenie dyskusji nad wyborem formy
prawnej dla naszego Oddziału. Wiele godzin analizy
„za” i „przeciw”, popartej szczegółową analizą sporządzoną przez firmę konsultingową, zakończyliśmy
w październiku. W dniu 26. października Zarząd
Oddziału Wrocławskiego SEP podjął uchwałę
o nieubieganiu się o samodzielność prawną dla naszego Oddziału. Zrealizowana została więc najważniejsza uchwała naszego XXXIX WZDO. Uznano zatem,
że brak jest dzisiaj uzasadnienia, argumentów i warunków, aby „stowarzyszenie przyjaciół” zamienić w firmę goniącą za zyskiem, wskaźnikami ekonomicznymi
i sukcesami gospodarczymi.
Również wyniki ekonomiczne naszych agend gospodarczych wskazują, że nie ma potrzeby poszukiwania działań i programów naprawczych. Przychody
Ośrodka Szkolenia i Egzaminów w roku bieżącym będą
o kilkadziesiąt procent wyższe niż w roku 2006, a Ośrodek IRSEP zwiększy swoje przychody prawie o 100%
i pierwszy raz od wielu lat osiągnie poziom 100 000 zł.
Nieco mniej spektakularne osiągnięcia zanotowaliśmy w działalności naukowo-technicznej. Zorganizowaliśmy kilka seminariów o bardzo trafnie dobranej
tematyce, cieszących się bardzo wysoką frekwencją.
Wyraźnie zaznaczyliśmy swoją obecność we Wrocławskich Dniach Nauki i Techniki. Dobrze przebiega współpraca z Politechniką Wrocławską. Braliśmy udział w inauguracjach roku akademickiego, wręczyliśmy nagrody
laureatom konkursu na najlepsza pracę dyplomową na
wydziałach Elektrycznym, Elektroniki i Podstawowych
Problemów Techniki; braliśmy udział w pracach Rady
Programowej Wydziału Elektrycznego.

Były też działania rozwijające integrację i życie
towarzyskie. Służyły temu: „Spotkanie Noworoczne”,
plenarne posiedzenie wyjazdowe w Karpaczu i w Niewodnikach, a przede wszystkim bardzo atrakcyjna wycieczka po Norwegii.
Przeżyliśmy też podniosłą chwilę w momencie podejmowania uchwały o nadaniu dla Klubu Krótkofalowców przy Kole SEP nr 5 imienia Adama Zaleskiego.
Dokonania te nie byłyby możliwe bez Waszego
wsparcia i udziału. Dziękuję zatem wszystkim za całoroczną wytężoną pracę, zaangażowanie i codzienny
trud. Szczególne podziękowania kieruję do moich najbliższych współpracowników i do osób, których działalność w roku 2007 miała decydujący wpływ na osiągane
sukcesy ekonomiczne.
W kończącym się roku nie udało się nam zorganizować żadnej konferencji naukowo-technicznej. Nie
udało się też przebrnąć przez trudności w pozyskaniu
finansowych środków unijnych dla naszej działalności.
Ciągle też brakuje odpowiednio dużej liczby młodych
ludzi wstępujących w nasze szeregi. Sprawy te będą
w centrum naszej uwagi w roku 2008 i mam nadzieję,
że uda nam się je zrealizować.
W dniu 19. grudnia w Warszawie odbędzie się
XXXIV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SEP. Będziemy
pracować nad uchwaleniem poprawionego Statutu SEP
i uzupełnimy skład Głównego Sądu Koleżeńskiego. Będzie też okazja do dyskusji nad najżywotniejszymi problemami Stowarzyszenia.
Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Są one
wyrazem „Absolutnej Dobroci” naprzeciw wszelkiemu
złu. Życzę nam wszystkim abyśmy umieli zaczerpnąć
Jej jak najwięcej.
Składam Wam wszystkim najlepsze życzenia spokojnych, wesołych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w dostatku, w gronie bliskich Wam osób.
A na Nowy Rok życzę pełnego zdrowia, samych sukcesów i wszelkiej satysfakcji osobistej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Krzysztof Nowicki - Prezes Oddziału.

Od Redakcji
Kolejny 7. numer Informatora Oddziału Wrocławskiego SEP zawiera materiał dokumentujący działalność naszego Oddziału w roku 2007, w drugim roku kadencji 2006-2010.
Jest w nim tradycyjnie już kalendarium wybranych i najważniejszych wydarzeń z życia Oddziału. Szczególnie
wartościowe jest w tym Informatorze to, że pojawiły się artykuły opisujące działalność kół, komisji i sekcji. Cenne
jest opracowanie historii powstania i działalności Koła nr 7 opracowane przez kol. Mariana Bojczuka, a także opracowanie kol. Tadeusza Kalinowskiego dotyczące Komisji Historycznej Oddziału. Ciekawe i inspirujące są informacje o działalności kół (NR 2, 32, 70), czy też Sekcji Automatyki i Pomiarów.
Życzeniem Redakcji jest by tych opracowań dotyczących historii kół było więcej, tym bardziej, że niektóre koła
rozwiązują się, a warto by ich historię zapisać.
Również informacja o bieżącej działalności kół, sekcji i komisji ma swoją wartość - może działać mobilizująco
i inspirująco na inne koła i sekcje, których działalność jest słaba.
Redakcja składa podziękowania wszystkim Autorom artykułów i notatek, które razem złożyły się na treść niniejszego Informatora. Prosimy o dalszą współpracę.
Zachęcamy też koła, sekcje i komisje, które jeszcze nie ujawniły się na łamach Informatora, o podjęcie tego
trudu.
Korzystając z okresu świąteczno-noworocznego Redakcja pozwala sobie dołączyć się do życzeń złożonych
przez Kolegę Prezesa Oddziału, życząc Drogim Koleżankom i Szanownym Kolegom satysfakcji z przynależności do Stowarzyszenia Elektryków Polskich, „stowarzyszenia przyjaciół”. Życzymy zadowolenia z działalności
w kołach, sekcjach, komisjach, agendach gospodarczych i Oddziale. Życzymy też sukcesów w pracy zawodowej,
pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Za Redakcję
Zbigniew Lubczyński
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Spotkanie Noworoczne
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5.01.2007 r.
Spotkanie noworoczne. Zgodnie z tradycją w sali restauracyjnej
Klubu Oficerskiego miało miejsce „uroczyste noworoczne spotkanie z przyjaciółmi i sympatykami naszego Stowarzyszenia” - jak to
ładnie w zaproszeniu napisał Kolega Prezes Krzysztof Nowicki.
Przy stole prezydialnym obok Prezesa Oddziału zasiedli goście:
- przewodniczący WR FSNT NOT - kol. Czesław Szczegielniak,
- dyrektor Instytutu Elektrotechniki O/W-w - kol. Bolesław Mazurek,
- dyrektor Instytutu Energoelektryki PWr - kol. Jan Iżykowski
- członkowie honorowi: koledzy Marian Cegielski, Zbigniew Lubczyński,
Bohdan Synal, Dionizy Tomaszewski, Andrzej Wiszniewski,
- członek Zarządu Oddz. Legnickiego kol. Zenon Kunikowski,

6.01.2007 r.
Zawody okręgowe „Euroelektra” we Wrocławiu zostały zorganizowane w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śl. 208. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Konkursowej był kol. Jerzy Leszczyński.

W przemówieniu powitalnym kol. Prezes omówił działalność Oddziału od
początku kadencji podkreślając szczególnie wagę uroczystości 60. lecia
Oddziału. Złożył życzenia noworoczne i przekazał życzenia od Prezesa
SEP kol. Jerzego Barglika. Przewodniczący WR FSNT NOT - kol. Czesław
Szczegielniak wniósł toast za pomyślność zebranych, przekazał życzenia,
jakie na jego ręce złożyli dla członków Federacji: kardynał Henryk Gulbinowicz, Wojewoda Wrocławski Krzysztof Grzelczyk, Marszałek Dolnośląski
Andrzej Łoś, Prezydent Miasta Rafał Dutkiewicz.

Pomysł organizacji olimpiady dla uczniów średnich szkół technicznych
o profilu elektrycznym i elektronicznym powstał w Zespole Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. Komitet Główny Olimpiady powołany został przez
Prezesa SEP na wniosek Prezesa Oddziału Bydgoskiego SEP. Siedzibą
Komitetu Głównego Olimpiady jest Oddział Bydgoski SEP.
Zadania konkursowe oraz finały kolejnych edycji olimpiady przygotowują
pracownicy wyższych uczelni technicznych. Laureaci olimpiady otrzymują
nagrody rzeczowe. Ponadto laureaci i finaliści otrzymują zaświadczenia
upoważniające do przyjęcia na studia z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego na większość wyższych uczelni technicznych
w Polsce.
W roku 2006/07 przystąpienie do pierwszego etapu olimpiady w dniu
10.11.2006 r. zadeklarowało ok. 2000 uczniów ze 125 szkół z całej Polski.

15.01.2007 r.
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału. Omówiono przebieg
spotkania noworocznego, wyniki finansowe Oddziału za rok 2006,
terminarz posiedzeń Z/O i Prezydium w I półroczu 2007 r. Powołano na przewodniczących Oddziałowych Komisji Historycznej - kol.
Zbigniewa Lubczyńskiego z Koła Nr 41 i Komisji Seniorów - kol.
Jana Francyka z Koła Nr 70.

Spotkanie urozmaicił występ zespołu tanecznego Pro Musica zapowiedziany przez kol. Ryszarda Kordasa.

29.01.2007 r.
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału. Omówiono projekt wystąpienia o reaktywację techników i szkół kształcących w zawodach elektrycznych (referował kol. Antoni Budrewicz - prezes Koła
Nr 64 - Zespół Szkół Nr 4) i organizację wyjazdowego posiedzenia
Z/O planowanego w dniach 19-20.V.2007 r. w Karpaczu.
5.02.2007 r.
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału. Omawiano sprawy
związane z organizacją wycieczki do Norwegii.
12.02.2007 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału. Zatwierdzono terminarz posiedzeń
Zarządu Oddziału i jego prezydium. Podjęto decyzję o modernizacji
wyposażenia biura Oddziału i zakupie sprzętu komputerowego.
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Za menu odpowiedzialni byli kol. K.Chabowski i kol. J.Rudy. W miłej,
koleżeńskiej i przyjacielskiej atmosferze wieczór spędziło 86 koleżanek
i kolegów.
Członków wspierających reprezentowali:
- Pani Małgorzata Ludwin - CNPAE,
- Kol. Dariusz Chruściel - EnergiaPro,
- Kol. Bogusław Rybacki - EC Kogenetacja S.A.

19.02.2007 r.
Posiedzenie Komisji Kół - rozpatrzono
sprawozdania z kół nadesłane w związku
z konkursem za rok 2006.
21.02.2007 r.
Spotkanie Seniorów Oddziału Wrocławskiego - wręczenie powołań nowym członkom Komisji.
22.02.2007 r.
Spotkanie Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - referat dr. inż. Witolda Jabłońskiego.
26.02.2007 r.
Posiedzenie Komisji Historycznej. Prezes
Oddziału wręczył powołania członkom
Komisji: kol. kol. Elżbiecie Zachembie,
Konradowi Josińskiemu, Czesławowi Kopczyńskiemu, Tadeuszowi Kalinowskiemu,
Stefanowi Sokolnickiemu.
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Terminarz posiedzeĔ
Prezydium i Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP
na okres od 29.01 - 17.09. 2007r.

16.04.2007 r.

Data

Tematyka posiedzeĔ

Referuje i przygotowuje. materiały
(zaprosiü na
posiedzenie)

1

2

3

29.01.2007 r.

12.02.2007 r.

26.02.2007 r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ( godz. 16:30)
- Realizacja podjĊtych ustaleĔ ekonomicznych i
Personalnych.
- Omówienie procedury wypracowania decyzji dotyczącej
samodzielnej osobowoĞci prawnej OW SEP.
- Omówienie spraw związanych z reaktywowaniem
techników o profilu elektrycznym we Wrocławiu.
- Stałe punkty posiedzenia.

18-19.05.2007 r.

04.06.2007 r.

Prezes, wiceprezesi,
skarbnik, sekretarz.
Zaprosiü Przew.
Sekcji i Komisji

12.03.2007 r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30)
Prezes, wiceprezesi,
- Ocena pracy agend gospodarczych.
skarbnik, sekretarz.
- Podsumowanie roku 2006.
- Omówienie postĊpu prac dotyczących samodzielnej
osobowoĞci prawnej OW SEP.
- Stałe punkty posiedzenia.

26.03.2007 r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem Prezesów Kół,
Komisji Rewizyjnej, Przew. Sekcji i Komisji (godz. 17:00)
sala 104 NOT
- PrzyjĊcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Prezes, wiceprezesi,
skarbnik, sekretarz.
- Informacje o pracach Oddziału i Z.G. SEP
- Informacja finansowa za 2006 r.
- Omówienie wyników konkursu na najaktywniejsze koło
SEP w OW w roku 2006.
- Prognozy i plany działania na dalszy okres.
- Informacje o posiedzeniu wyjazdowym.
- Informacje na temat organizacji wycieczki.
- Referat techniczny lub informacyjny.
- Stałe punkty posiedzenia.

26.02.2007 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału. Uczestniczyli przewodniczący
Kolegiów Sekcji.
16.03 2007 r.
Posiedzenie Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej. W posiedzeniu
uczestniczył kol. Kazimierz Chabowski wiceprezes Oddziału.

07.05.2007 r.

Prezes, wiceprezesi,
skarbnik, sekretarz.

Posiedzenie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
(godz. 17:00)
- PrzyjĊcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Prezes, wiceprezesi,
- Uwagi i wnioski dotyczące usprawnienia pracĊ Zarządu skarbnik, sekretarz.
Oddziału – przyjĊcie terminarza posiedzeĔ.
- Informacje o pracach Zarządu Głównego SEP.
- Informacja o posiedzeniu wyjazdowym.
- Informacja o przygotowaniach do wycieczki.
- Stałe punkty posiedzenia.
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30)
- Informacja o pracy Sekcji i Komisji.
- Wytyczne i sugestie do działalnoĞci Sekcji i Komisji –
konferencje i seminaria.
- RozstrzygniĊcie konkursu na Najlepsze Koło SEP
w 2006r. w OW SEP.
- Stałe punkty posiedzenia.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ww

10-24.06.2007r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30)
- Omówienie planu finansowego z ew. propozycją korekty,
- Omówienie przygotowaĔ do posiedzenia wyjazdowego.
- Omówienie przygotowaĔ do wycieczki.
- Stałe punkty posiedzenia.
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30)
- ZamkniĊcie przygotowaĔ do posiedzenia wyjazdowego.
- PrzyjĊcie programu posiedzenia wyjazdowego.
- Podsumowanie przygotowaĔ do wycieczki.
- Stałe punkty posiedzenia.
Posiedzenie wyjazdowe w Karpaczu
Udział biorą: Zarząd Oddziału, Biuro Oddziału, Komisja
Rewizyjna, Sąd KoleĪeĔski, Rady OĞrodków, Kierownictwa
OĞrodków, Przewodniczący Sekcji, Przewodniczący Komisji
Oddziałowych, Prezesi Kół.
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30)
- Podsumowanie posiedzenia wyjazdowego.
- Ocena działalnoĞci i zalecenia na dalsze działanie
O. Wr. SEP,
- Wyniki finansowe za 5 miesiĊcy 2007r.;
- Stałe punkty posiedzenia.
Wycieczka (Norwegia)

Posiedzenie Zarządu Oddziału (godz.17:00)
- PrzyjĊcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
- Omówienie postĊpu prac na samodzielnoĞcią prawna
OW SEP.
- Urlopy.
- DyĪury osób z pełnomocnictwem.
- Funkcjonowanie biura Oddziału w okresie wakacyjnym
(remonty).
- Informacje o wynikach krajowych konkursu na
Najaktywniejsze Koło SEP w 2007r
- Stałe punkty posiedzenia.
03.07 - 02.09. 2007r Przerwa wakacyjna.
03.09.2007 r.
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30)
- Ocena okresu wakacyjnego.
- Propozycja terminarza posiedzeĔ na II półrocze.
- Stałe punkty posiedzenia
17.09.2007 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału (godz. 17:00)
- PrzyjĊcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
- Ocena okresu wakacyjnego.
- PrzyjĊcie terminarza posiedzeĔ na II półrocze.
- Stałe punkty posiedzenia.

Prezes, wiceprezesi,
skarbnik, sekretarz.
Kol. Celina Olichwer.

Prezes, wiceprezesi,
skarbnik, sekretarz,
Biuro Oddziału.

Kol. Chabowski

02.07.2007 r.

Prezes, wiceprezesi,
skarbnik, sekretarz,
Biuro Oddziału.

Prezes, wiceprezesi,
skarbnik, sekretarz,
Biuro Oddziału.
Prezes, wiceprezesi,
skarbnik, sekretarz,

Lipiec i sierpieĔ przerwa wakacyjna, urlopy członków Z/O i pracowników
Stałe punkty posiedzenia:
- informacja Prezesa i Sekretarza z działalnoĞci Oddziału,
- przyjĊcia członków,
- sprawy róĪne i wolne wnioski.
W kaĪdy poniedziałek poza zajĊciami wg terminarza odbywają siĊ spotkania robocze członków
Prezydium, Zarządu Oddziału i kierowników agend gosp. O/Wr. SEP o godz. 16:30
Zapraszamy
Prezes Oddziału
Krzysztof Nowicki

26.03.2007 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów
Sekcji, Przewodniczących Komisji i Kierowników Agend gospodarczych Oddziału.
Prezes kol. K. Nowicki poinformował o ilości punktów przyznanych kołom
i nagrodach dla kół w poszczególnych grupach oraz wręczył dyplomy prezesom kół biorących udział w konkursie na najlepsze koło w roku 2006.

16.03.2007 r.
W Oddziale Wrocławskim odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Kół i Współpracy z Oddziałami SEP. Uczestników
posiedzenia powitał prezes Oddziału kol. Krzysztof Nowicki.

Kol. Janusz Gondek - wiceprezes WR FSNT NOT wręczył Odznaki Honorowe NOT kol. Longinie Kruczek K-7 i kol. Bartłomiejowi Stekielowi K-18.
Kol. Zbigniew Lubczyński Członek ZG SEP - wręczył Odznakę Honorową
SEP kol. Dariuszowi Wojtasowi K-18.

Oprócz merytorycznej części spotkania członkowie Komisji mogli zobaczyć
Panoramę Racławicką.

Referat pt.: „Problemy z interpretacją niektórych postanowień podstawowych polskich aktów prawnych i norm” wygłosił kol. Witold Jabłoński.

Posiedzenie Centralnej Komisji Kół i Współpracy z Oddziałami SEP.

Posiedzenie Zarządu Oddziału.

Wyniki konkursu na najaktywniejsze koło za rok 2006 w Oddziale
Konkurs był prowadzony w 6 grupach:
grupa A - koła zakładowe od 6 do 30 członków,
grupa B - koła zakładowe od 31 do 60 członków,
grupa C - koła zakładowe ponad 61 członków,
grupa T - koła terenowe,
grupa S - koła szkolne i studenckie,
grupa E - koła seniorów SEP i emerytów.
Zgłoszenia do konkursu za rok 2006 złożyło 6 kół z grup A,B i C.
Grupa A
▪ Koło nr 52 przy Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechniki Wrocławskiej - 1063 punkty, Prezes Koła: Tadeusz Gudra,
▪ Koło nr 32 przy Zakładzie Gazowniczym Wrocław, Operator Gazociągów Przesyłowych - 140 punktów, Prezes Koła: Marian Cebula.

Grupa B
▪ Koło nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej
1624 punkty, Prezes Koła: Jan Zuzok,
▪ Koło nr 1 przy Instytucie Elektrotechniki - IEL/OW,
1221 punktów, Prezes Koła: Kol. Grażyna Murach.
Grupa C
▪ Koło nr 41 przy PKP Energetyka sp. z o.o., Zakład Dolnośląski
1286 punktów, Prezes Koła Kol. Grzegorz Wciórka,
▪ Koło nr 18 przy EnergiaPro Koncern Energetyczny Wrocław S.A
1208 punktów, Prezes Koła Kol. Tadeusz Olichwer.
Komisja Kół Oddziału Wrocławskiego zakwalifikowała 5 kół
do konkursu ogólnopolskiego (Nr 52, 70, 1, 41 i 18).
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27.03.2007 r.
Posiedzenie Rady Ośrodka Rzeczoznawców.
28.03.2007 r.
Spotkanie Seniorów Oddziału Wrocławskiego - kol. Jan Francyk
wygłosił prelekcję nt.: „Słońce nad Saharą i wykorzystanie jego
energii”.
28-30.03.2007 r.
W Zakładzie Informatyki, Automatyki i Szkolenia Zawodowego
w Bielsku-Białej miało miejsce ogólnopolskie seminarium: „Działanie automatyki elektroenergetycznej w warunkach awaryjnych
systemu”, zorganizowane przez Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP. Otwarcia seminarium dokonał przewodniczący
Komitetu kol. prof. Bohdan Synal. Sprawozdanie z seminarium
publikuje Spektrum nr (7-8) 2007.
28-30.03.2007 r.
Członkowie Koła Nr 43 zorganizowali cykl spotkań przedstawicieli
Oddziału Wrocławskiego SEP ze studentami Politechniki Wrocławskiej.
▪ w Budynku A5 (sala 312) dla studentów kierunku inżynierskiego
elektrotechniki,
▪ w Budynku K3 (pl. Teatralny - sala 209) dla studentów kierunku
inżynierii górniczej,
▪ w Budynku D20 (nowy Elektryczny - sala 406) dla studentów
Wydziału Elektrycznego.

in format or

15.05.2007 r.
W Hotelu Wrocław odbyło się II Seminarium z serii „Nowe Prawo Energetyczne” zorganizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Ministerstwo Gospodarki p/t: „System kwalifikacji
w Prawie Energetycznym i jego spójność z systemami kwalifikacji
w krajach UE oraz Dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych”.
W spotkaniu uczestniczyły 54 osoby, a wśród nich Prezes SEP Jerzy
Barglik, Prezes OW SEP Krzysztof Nowicki, Członek Zarządu Głównego
Zbigniew Lubczyński oraz przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego,
Państwowej Inspekcji Pracy i inni.
Otwarcia Seminarium dokonali prezes SEP Jerzy Barglik i prezes Oddziału
Wrocławskiego SEP Krzysztof Nowicki.
Obrady prowadzili Tomasz Kołakowski Redaktor Naczelny miesięcznika
„Energetyka” i Andrzej Nehrebecki Redaktor Naczelny dwumiesięcznika
„Wokół Energetyki”.
W ramach Seminarium przedstawiono następujące referaty:
▪ „System kształcenia zawodowego na poziomie wyższym i średnim
i system uznawania kwalifikacji zawodowych” referowali Zbigniew Lubczyński i Krzysztof Nowicki,
▪ „Ocena funkcjonowania systemu kwalifikacji z punktu widzenia organizacji szkoleniowych” referowali: Ryszard Chojak - NOT, Andrzej Boroń
- SEP i Gracjan Wiśniewski - Urząd Dozoru Technicznego,
▪ „Ocena funkcjonowania systemu kwalifikacji w zakresie działania URE”
referował Jerzy Maślanko - Ministerstwo Gospodarki.
Po przerwie obiadowej miała miejsce dyskusja, w czasie której przedstawiono uwagi do zgłaszanych propozycji zmian w systemie kwalifikacji.
Wnioski zostały zawarte na stronie obok.

19-20.05.2007 r.
Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału w Karpaczu w ośrodku
wypoczynkowym „Stokrotka”. Udział wzięli Członkowie Zarządu
Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rady Ośrodków, Kierownictwa Ośrodków, Przewodniczący Sekcji, Przewodniczący Komisji Oddziałowych oraz Prezesi Kół. Radca Prawny Pani
Grażyna Hachoł omówiła procedury związane z uzyskaniem przez
Oddział Wrocławski osobowości prawnej. Referat techniczny
pt.: „Nanomateriały - nowy świat” wygłosił kol. Ryszard Kordas.
28-30.05.2007 r.
W Zapuście odbyło się XIII Seminarium Naukowo-Techniczne
SEMAG 2007, organizator - Sekcja Elektrotechniki i Automatyki
Górniczej.
29.05.2007 r.
W Centrum konferencyjnym hotelu Tumski we Wrocławiu odbyło
się szkolenie dla projektantów, inspektorów nadzoru i wykonawców. Organizatorami byli Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa, SEP O/Wrocław, Socomec UPS Przedstawicielstwo
w Polsce, Delta Power Sp. z o.o. - uczestniczyło ok. 50 osób.
14.06.2007 r. - Międzynarodowy Dzień Elektryki.
Zarząd Główny SEP zorganizował w Instytucie Elektrotechniki
w Warszawie uroczystą sesję, na której ogłoszono wyniki konkursu na najaktywniejsze koło SEP.
Na szczeblu centralnym, uczestniczące z naszego Oddziału
koła zajęły następujące miejsca w konkursie:

Spotkania przedstawicieli Oddziału Wrocławskiego SEP ze studentami PWr.

26.04.2007 r.
Spotkanie Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - bieżące informacje o przepisach i normach.
11-12.05.2007 r.
Prezes Krzysztof Nowicki uczestniczył w Radzie Prezesów, która
odbywała się w Toruniu.
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Grupa A
▪ IV miejsce - Koło nr 52 przy Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.
Grupa B
▪ I miejsce - Koło nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej.
▪ II miejsce - Koło nr 1 przy Instytucie Elektrotechniki - IEL/OW.
Grupa C
▪ VII miejsce - Koło nr 41 przy PKP Energetyka Sp. z o.o.,
Zakład Dolnośląski;
▪ VIII miejsce - Koło nr 18 przy EnergiaPro Koncern Energetyczny
Wrocław S.A.
Zwycięscy otrzymali proporzec przechodni, a prezesi wszystkich kół finalistów - dyplomy.

Seminarium „System kwalifikacji w Prawie Energetycznym i jego spójność z systemami kwalifikacji
w krajach UE oraz Dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych”.
Wnioski o charakterze ogólnym:

Otwarcie Seminarium przez Prezesa O/W Krzysztofa Nowickiego.

1. Pojawiła się realna groźba wystąpienia w najbliższym czasie niedoboru kwalifikowanej
kadry technicznej i pracowniczej. Spowodowane jest to „rozjeżdżającym” się popytem
na dobrych pracowników, a podażą wykwalifikowanych zasobów ludzkich w naszym
kraju i będzie się to nadal nasilać.
2. Zjawisko zagraża możliwości realizacji postawionych przed nami zadań i utratą wielkiej
szansy rozwoju, związanej z przyznawanymi środkami finansowymi z UE.
3. Należy zaniechać stawiania tezy, że statystyczne bezrobocie w Polsce jest zapleczem
siły roboczej.
4. Problem wymaga pilnego włączenia się rządu i parlamentu w proces uzdrawiania rynku
pracy.
5. Wymagane jest pilne wdrożenie przeglądu stanu prawnego i wyeliminoanie barier utrudniających dostępność miejsc pracy wymagających wszelkiego rodzaju uprawnień.
6. Wyeliminować zapisy prawne, blokujące dostęp do zdobywania uprawnień budowlanych przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie zawodowe, a nie posiadający „tytułu naukowego”.
7. Zredukować do minimum bariery finansowe ograniczające dostępność wszelkich
uprawnień zawodowych.
8. Jak najszybciej zlikwidować restrykcyjne, administracyjne ograniczenia płacowe w polskich firmach, uniemożliwiające im konkurowanie na europejskim rynku pracy o dobrego pracownika.

Wnioski o charakterze szczegółowym:

Uczestnicy Seminarium.

Uczestnicy Seminarium.

W zakresie organizacyjnym:
1. Przywrócić powszechne stosowanie instytucji „stypendium fundowanego”.
2. Powiązać przyznanie stypendium fundowanego z obowiązkiem odbywania przez studenta wszystkich praktyk studenckich w przedsiębiorstwie fundatora.
3. Powiązać przyznanie stypendium z obowiązkiem realizacji pracy przejściowej, dyplomowej lub magisterskiej dla potrzeb fundatora.
4. Wprowadzić możliwości programowe w zakresie przygotowania studentów do egzaminu nadającego „kwalifikacje energetyczne”.
5. Stworzyć praktyczne możliwości rekrutacji studentów przez pracodawców do wyżej
omawianych programów, przygotowujących do stałego zatrudnienia.
6. Zdecydowanie uprościć procedury związane z uzyskiwaniem uprawnień.
W zakresie porządku prawnego:
1. Dostosować przepisy Kodeksu Pracy, przepisy podatkowe, przepisy o szkolnictwie
wyższym do potrzeb realizacji wyżej wymienionych postulatów.
2. Zmienić stan prawny ograniczający wzrost wynagrodzeń w Spółkach Skarbu Państwa
(ustalany na niskim poziomie roczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń powinien być zastąpiony mechanizmami ekonomicznymi).
3. Usunąć z przepisów Prawa Budowlanego zapisy ograniczające dostęp inżynierów
i techników do uprawnień budowlanych.
4. Zdecydowanie obniżyć wysokość obowiązkowych opłat do Izby Inżynierskiej za czynne
korzystanie z uprawnień budowlanych.
5. Doprowadzić do korelacji w zapisach Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego
(np.: Art.62 Prawa Budowlanego wymaga od osób dokonujących okresowych kontroli
stanu obiektów budowlanych uprawnień budowlanych, a dla instalacji elektrycznych,
piorunochronowych i instalacji gazowych (p.4) uprawnień energetycznych dla dozoru
nad pracą tych urządzeń, podczas gdy w Prawie Energetycznym brak jest jakichkolwiek
wymogów w zakresie wykształcenia dla osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacyjne w zakresie uprawnień energetycznych.
6. Bezwzględnie wprowadzić kryterium wykształcenia w zawodzie zgodnym z zakresem
egzaminu kwalifikacyjnego przy nadawaniu uprawnień energetycznych. Umożliwi to
zachowanie odpowiedniego poziomu egzaminów kwalifikacyjnych i zachowanie wysokiego poziomu wiedzy technicznej osób sprawujących eksploatację i dozór urządzeń
energetycznych.
7. Zmienić stan prawny ułatwiając pracodawcom tworzenie we własnym przedsiębiorstwie
systemów prowadzenia szkoleń w formie kursów wewnętrznych i nadawanie tytułu robotnika wykwalifikowanego i tytułu mistrza w zawodzie. Umożliwi to podniesienie kwalifikacji zatrudnionych już pracowników w specjalnościach wykorzystywanych w konkretnym zakładzie i bardzo silne powiązanie ich z firmą. Istnieje możliwość zaangażowania
struktur stowarzyszeniowych do realizacji tego zadania.

Podsumowanie
Wdrożenie przedstawionych wyżej działań (i pewnie jeszcze kilku innych, tutaj nie zdefiniowanych) jest bardzo pilnym zadaniem dla wszystkich tych, którzy maja wpływ na kształt
polskiego rynku pracy.
Zadanie to powinno być umocowane ponad wszelkimi podziałami politycznymi i ponad
wszelkimi partykularnymi interesami instytucji i grup zawodowych.
Trzeba to zrobić szybko, solidnie i niekoniecznie przy najniższych kosztach, ale przede
wszystkim skutecznie.
Spotkanie po Seminarium w sali prezydialnej O/W SEP.

W przeciwnym wypadku historia może rozliczyć nas z zaprzepaszczonych szans.
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16-24.06.2007 r.
Wycieczka do Norwegii - Krainy Fiordów i Trolli - uczestniczyło 61
osób - członków SEP(47) i osób towarzyszących. Szczegółowa relacja autorstwa kol. Hanki Karkowskiej na stronie 12-13.
25.06.2007 r.
Sekcja Trakcji Elektrycznej Oddziału Wrocławskiego SEP zorganizowała seminarium nt: „Zastosowanie ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporażeniowej na stacjach i szlakach kolejowych” - uczestniczyło ponad 100 osób w tym 4 osoby z Brna i Pragi.

in format or

Uroczyste Jubileuszowe spotkanie kierownictwa, pracowników i zaproszonych gości Praskiej Energetyki odbyło się w Zamku Troja. Nasi koledzy
zostali przyjęci bardzo życzliwie i serdecznie i obdarowani upominkami.
Podczas spotkania wręczyli gospodarzom drobne upominki z akcentami
Wrocławia i Dolnego Śląska.
Podczas pobytu koledzy zwiedzali biura i archiwum Energetyki Praskiej,
a w centrum Pragi zwiedzili jedną ze stacji 110/22 kV oraz podziemne tunele kablowe (ok. 70 m pod ziemią).

Przedstawiciele naszego Oddziału przed zwiedzaniem podziemnych tuneli Pragi.

Uczestnicy Seminarium.

02.07.2007 r.
Odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału.
Omówiono aspekty związane z ubieganiem się o osobowość
prawną Oddziału. Podano wyniki konkursu na najaktywniejsze
koło SEP w 2006 roku.
17.08.2007 r.
Uroczysty jubileusz 80. lecia członka honorowego SEP i prezesa
SEP 3. kadencji kol. Jacka Szpotańskiego. Uroczystość zorganizował Zarząd Główny SEP i Oddział Warszawski im. Kazimierza
Szpotańskiego w salach Warszawskiego Domu Technika. Z naszego Oddziału w uroczystości uczestniczyła delegacja w składzie:
kol. kol. Krzysztof Nowicki, Bohdan Synal, Zbigniew Lubczyński
i Jan Rudy.

17.09.2007 r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału - zatwierdzono terminarz posiedzeń posiedzeń „na III i IV kwartał.”
19-21.09.2007 r.
W Szklarskiej Porębie odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2007 oraz VI Szkoła
Ochrony Przeciwporażeniowej, organizator - Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.
Patronat Honorowy Konferencji: Polski Komitet Bezpieczeństwa
w Elektryce SEP, SEP Oddział Wrocławski.
26-28.09.2007 r.
W Instytucie Elektrotechniki Oddział Wrocławski odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Advances in Processing, Testing and
Application of Dielectric Materials, APTADM 2007”.
6.10.2007 r.
Prezes Krzysztof Nowicki wręczył dyplomy i nagrody laureatom
Konkursu SEP na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.
11-14.10.2007 r.
Oddział Szczeciński SEP zorganizował IX Ogólnopolskie Dni Młodego Energetyka. Z naszego Oddziału uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu oraz studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Członkowie wrocławskiej delegacji wręczają upominek Jubilatowi.

5-7.09.2007 r.
Odbyła się Rada Prezesów SEP w Zamościu z wyjazdem do Lwowa; uczestniczyli koledzy Krzysztof Nowicki i Ryszard Kordas.
5-7.09.2007 r.
Koledzy Bohdan Synal, Kazimierz Chabowski i Jan Rudy uczestniczyli w Pradze w uroczystościach 110 rocznicy Praskiej Energetyki.
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18.10.2007 r.
Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowała seminarium nt „Wybrane zagadnienia oświetlenia drogowego” - uczestniczyło 65 osób.

XVI Konferencja „Bezpieczeństwo Elektryczne” ELSAF 2007
oraz VI Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej w Szklarskiej Porębie.
Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej od wielu lat organizował początkowo wspólnie
z Oddziałem SEP konferencję o zasięgu krajowym i międzynarodowym poświeconą szeroko pojętej
tematyce bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych w tym ochronie przeciwporażeniowej. Inicjatorem konferencji był kol. prof. Konstanty Wołkowiński długoletni dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, członek honorowy SEP.
Kontynuatorem tego dzieła był kol. prof. Zdzisław Teresiak honorowy uczestnik Konferencji.
Obecna Konferencja odbyła się w dniach 19-21 września w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym
Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył kol.
prof. Zbigniew Wróblewski. Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP reprezentował kol. Zbigniew Lubczyński członek honorowy SEP, który w imieniu Zarządu Oddziału powitał uczestników Konferencji.
W Konferencji uczestniczyło 116 osób. Uczestnicy Konferencji otrzymali referaty konferencyjne wydane w formie zwartej, a uczestnicy Szkoły Ochrony Przeciwporażeniowej stosowny certyfikat uczestnictwa. Konferencji towarzyszyły stoiska firmowe ABB, Legrand i WAGO. Oddział Wrocławski obdarował uczestników Konferencji monografią „60 lat Oddziału Wrocławskiego SEP” oraz Informatorem
Oddziału Wrocławskiego SEP NR 5-6. Obszerne sprawozdanie z konferencji zamieściły Wiadomości
Elektrotechniczne nr 11/2007.
Wagę problemu jakim jest bezpieczeństwo elektryczne ilustrują dane zawarte w tabelach, które prezentujemy poniżej za WE Nr 11/2007 str 52 i 53 z artykułu A. Boczkowskiego „Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych”.
Liczba śmiertelnych wypadków
spowodowanych prażeniem prądem elektrycznym w Polsce w latach 200-2005
Terminarz posiedzeĔ
Prezydium i Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP
na okres od 1.10.2007r. do 28.01.2008 r.

Data

Tematyka posiedzeĔ

Referuje i przyg.
materiały
(zaprosiü na
posiedzenie)

1

2

3

1.10.2007 r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30 )
Informacje o wynikach finansowych za I półrocze 2007 r.,
Omówienie i przyjĊcie zmian w budĪecie,
Stałe punkty posiedzenia.

-

15.10.2007 r.

C.Olichwer
R.Kordas

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30 )
Omówienie pracy OĞrodka Rzeczoznawców ,
Omówienie pracy OĞrodka Szkolenia i Ezgaminów,
Stałe punkty posiedzenia.

-

A.Hachoł, R.Wójcik
Z.Okraszewski,
M.Bednarski

26-27.10. g. 16:30 Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału – organizator wyjazdowego
posiedzenia S.Tr.El. - Niewodniki / Przecze
lub
27-28.10. g.9:00
PrzyjĊcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Z.O.,
Wyniki finansowe za trzy kwartały b.r.,
PrzyjĊcie stanowiska w sprawie osobowoĞci prawnej Oddziału,
Referat techniczny,
Stałe punkty posiedzenia.

-

12.11.2007 r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30 )
PodjĊcie działaĔ w kierunku organizacji sympozjów i konferencji, K. Nowicki,
Przygotowanie zebrania Zarządu Oddziału z Kołami, Sekcjami i J. Rudy
Komisjami,
Omówienie propozycji spotkaĔ; Ğwiątecznego seniorów i
J. Rudy,
noworocznego,
Stałe punkty posiedzenia.

-

26.11.2007 r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem Prezesów Kół,
Komisji Rewizyjnej, Sądu KoleĪeĔskiego, Przew. Sekcji i
Komisji (godz. 17:00), sala 104 NOT
PrzyjĊcie protokołu poprzedniego posiedzenia,
K. Nowicki,
WrĊczenie zaległych odznaczeĔ,
WrĊczenie legitymacji nowym członkom SEP,
Informacje o pracy Z.O. ,
K. Nowicki,
PodjĊcie działaĔ dot. aktywizacji kół, sekcji i komisji, propozycje, T.Olichwer, B.Synal,
K. Chabowski
Referat techniczny lub organizacyjny,
Stałe punkty posiedzenia.

-

03.12.2007 r.

R.Kordas
K. Nowicki

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30)
Omówienie stanu przygotowaĔ do spotkania z seniorami
(preliminarz),
Omówienie stanu przygotowan do spotkania noworocznego
(preliminarz),
Projekt budĪetu na 2008 r.,
Omówienie realizacji uchwał WZDO i programu działania O/W
Stałe punkty posiedzenia.

-

-

-

Wśród
mężczyzn

Wśród
kobiet

W
mieście

Na
wsi

2000

176

163

13

85

2001

178

164

14

2002

186

167

19

2003

188

169

2004

116

110

2005

136

128

W ciągu roku na 1 mln osób
ogółem

mężczyźni

kobiety

miasto

wieś

91

4,6

8,7

0,7

3,6

6,2

86

92

4,6

8,7

0,7

3,6

6,2

87

99

4,9

9,0

1,0

3,7

6,8

19

78

110

4,9

9,1

1,0

3,3

7,5

6

58

58

3,0

6,0

0,3

2,5

4,0

8

46

90

3,6

6,9

0,4

1,96

6,1

Śmiertelne wypadki przy pracy
spowodowane porażeniem prądem elektrycznym w Polsce w latach 2000-2005
Rok

Liczba wypadków
przy pracy

Procent ogółu
śmiertelnych wypadków
przy pracy

Procent ogółu
śmiertelnych porażeń
prądem elektrycznym

2000

20

3,9

11,4

2001

21

3,8

11,8

2002

20

3,4

10,8

2003

20

3,5

10,6

2004

10

1,8

8,6

2005

11

2,0

8,1

J. Rudy, K. Chabowski
R. Kordas,
K. Nowicki

Posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem Kierowników
Agend Gospodarczych (godz. 17:00) - Spotkanie ĝwiąteczne
-

Ogółem

J. Francyk,

-2-

17.12.2007 r.

Rok

PrzyjĊcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
Nowicki, J. Rudy,
Ustalenie programu spotkania noworocznego (rezerwacja Klubu K.
K. Chabowski
i lista goĞci),
PrzyjĊcie budĪetu na 2008 r.,
R. Kordas
Stałe punkty posiedzenia.

19 lub 20. 2007 r. Spotkanie ĝwiąteczne Seniorów Oddziału Wrocławskiego
SEP z Zarządem Oddziału (godz. 16:00)
-

-

Informacja Prezesa,
WyróĪnienia dla członków z 50-letnim staĪem w SEP,
Sprawozdanie Komisji Seniorów,
Stałe punkty posiedzenia.

4.01.2008 r.

Spotkanie noworoczne, Klub Oficerski ul. Pretficza (17:30 )

14.01.2008 r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału (godz. 16:30)

-

-

28.01.2008 r.

wg stałego programu,
Odczyt – prelekcja ,czĊĞü rozrywkowa

Ocena spotkania Seniorów i noworocznego,
Omówienie wstĊpnych wyników finansowych za 2007 r.
Ocena pracy agend gospodarczych w 2007 r,
Przygotowanie proj. terminarza posiedzeĔ na I półrocze 2008 r.
Stałe punkty posiedzenia.

K. Nowicki,

K. Nowicki

-

Omówienie wstĊpne wyników finansowych za 2007 r.
PrzyjĊcie planu działania i finansów na 2008 r.,
PrzyjĊcie terminarza posiedzeĔ na I półrocze 2008 r.
Omówienie realizacji uchwały WZDO.
Stałe punkty posiedzenia.

Stałe punkty posiedzenia:
- informacja Prezesa i Sekretarza z działalnoĞci Oddziału
- przyjĊcia członków
- sprawy róĪne i wolne wnioski
UWAGA : W kaĪdy poniedziałek poza zajĊciami wg terminarza odbywają siĊ spotkania
robocze członków Prezydium, Zarządu Oddziału i kierowników agend gosp.
O/Wr.SEP o godz. 16:30

--- Zapraszamy ---

Opracował:
Jan Rudy - Sekretarz O/Wrocławskiego SEP

Rok

Liczba
pożarów
w budynkach
ogółem

Liczba pożarów
w budynkach
spowodowanych wadami
lub nieprawidłową
eksploatacją instalacji
i urządzeń elektrycznych

Procent ogółu
pożarów w budynkach
spowodowanych wadami
lub nieprawidłową
eksploatacją instalacji
i urządzeń elektrycznych

2000

36 993

5 248

14,2

2001

36 159

4 690

13,0

2002

36 649

4 763

13,0

2003

40 175

4 615

11,5

2004

39 177

4 860

12,4

2005

45 658

5 387

11,8

K. Chabowski
R. Kordas
K. Nowicki,
J. Rudy

Posiedzenie Zarządu Oddziału (godz. 17:00)
-

Liczba pożarów w budynkach ogólem oraz spowodowanych wadami
lub nieprawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych
w Polsce w latach 2000-2005

J. Francyk

R. Kordas
K. Nowicki

Terminarz zatwierdzono na pos. Z/O w dniu 17.09.2007 r.
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Z ŻYCIA ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO
26-27.10.2007 r.
Zarząd Oddziału i Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej Oddziału Wrocławskiego SEP zorganizowali wyjazdowe posiedzenie
w Niewodnikach pod Opolem. W czasie posiedzenia kol. M. Michalski wygłosił prelekcję na temat modernizacji podstacji trakcyjnej
w Przeczy w związku z przebudową linii kolejowej E 30 na odcinku
Opole-Wrocław i przystosowaniem jej do prowadzenia pociągów
z prędkością 160 km/h. W drugim dniu spotkania zwiedzono podstacje trakcyjne w Przeczy i Łosiowie.

in format or

7.12.2007 r.
Uroczystość zakończenia XXXIII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki organizowanych przez Wrocławską Radę FSNT NOT.

Na zdjęciu prezes Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT wręcza kol.
Bohdanowi Synalowi dyplom z podziękowaniem za udział Oddziału w organizacji Dni. Szczególne zasługi w tym zakresie mieli członkowie Koła
nr 70 i Sekcji Automatyki i Pomiarów.

Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia.

10.11.2007 r.
W Auli Politechniki Wrocławskiej odbyła się uroczystość wręczenia
dyplomów ukończenia studiów, podczas której kol. Hanka Karkowska Przewodnicząca Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego wręczyła
dyplomy i nagrody laureatom konkursu SEP na najlepszą pracę
dyplomową na Wydziale PPT w roku akademickim 2006/2007.
Wyniki konkursu na stronie obok.

16.11.2007 r.
Zebranie szkoleniowe zespołu wykładowców i egzaminatorów.
Prowadził kol. Mieczysław Bednarski. Referat szkoleniowy wygłosił kol. Marcin Kluba.
23.11.2007 r.
Wiceprezes Bohdan Synal i Sekretarz Jan Rudy wręczyli dyplomy
i nagrody laureatom konkursu SEP na najlepszą pracę dyplomową
na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej podczas inauguracji roku akademickiego.
26.11.2007 r.
Odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału. Wręczono srebrną odznakę honorową SEP kol. Barbarze Wróbel,
oraz legitymacje nowym członkom naszego Oddziału kol. kol.
Lucjanowi Chojnackiemu, Krzysztofowi Dąbskiemu, Stanisławowi
Kuzyszynowi i Dariuszowi Świerkotowi.
Podjęto uchwałę w sprawie nadania Klubowi Krótkofalowców przy
Kole Nr 5 imienia Adama Zaleskiego. Rozwiązano Koło Nr 14 przy
Wojewódzkim Biurze Projektów.
1.12.2007 r.
Na Politechnice Wrocławskiej zorganizowano sympozjum i wystawę upamiętniającą życie i działalność Profesora Andrzeja Jellonka
dr. h.c. Politechniki Wrocławskiej, odznaczonego między innym
Złotą Odznaką Honorową SEP, wielce zasłużonego dla Politechniki Wrocławskiej.
W sympozjum udział wzięli prezes Oddziału kol. Krzysztof Nowicki, członkowie honorowi SEP kol. kol. Marian Cegielski i Zbigniew Lubczyński,
członkowie Koła Nr 70. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Sympozjum była nasza koleżanka Hanka Karkowska.
Z tej okazji wydano też piękne i wartościowe również historycznie wydawnictwo: „Naukowiec, nauczyciel i wychowawca” - w setną rocznicę urodzin
Profesora Andrzeja Jellonka.
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11.12.2007 r.
Posiedzenie Kapituły Medalu im. Prof. Kazimierza Idaszewskiego.
Rozpatrzono 8 wniosków w tym 7 pozytywnie.
12.12.2007 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wałbrzyskiego SEP, zwołane celem wyboru prezesa Oddziału
w związku ze śmiercią kol. Jerzego Kucharskiego dotychczasowego prezesa. Oddział Wrocławski reprezentował kol. Jan Rudy
Sekretarz Zarządu Oddziału.
18.12. 2007 r.
Wspólne posiedzenie Z.Gł. SEP i Rady Prezesów. Uczestniczyli
kol. kol. Krzysztof Nowicki i Zbigniew Lubczyński.
19.12.2007 r.
XXXIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w Warszawie.
Więcej na str. 26.

20.12.2007 r.
Tradycyjne uroczyste spotkanie Prezydium Zarządu Oddziału
Wrocławskiego SEP z Seniorami naszego Stowarzyszenia w sali
104 Gmachu NOT (zdjęcie poniżej).
Zebranych powitał prezes Oddziału kol. K. Nowicki. W trakcie spotkania
uczczono 100. rocznicę urodzin kol. Adama Zaleskiego i pierwszą rocznicę
jego śmierci. Stosowne wspomnienie wygłosił kol. Zbigniew Lubczyński.
Wręczono dyplomy okolicznościowe przyznane przez Wrocławską Radę
FSNT NOT Kolegom Jubilatom, którzy w br. ukończyli 75, 80, 85 lat. Omówiono działalność Komisji Seniorów, której przewodniczy kol. Jan Francyk.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 Seniorów.

WYNIKI KONKURSU SEP
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007
Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
SEP
Wydziałowa Komisja Konkursowa za rok
2006/2007 pracowała w składzie:
▪ dr inż. Adam Zalas - przewodniczący
▪ dr hab. inż. Ignacy Dudzikowski, prof. PWr.
▪ prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska
▪ dr inż. Jerzy Leszczyński
▪ dr hab. inż. Zdzisław Nawrocki, prof. P.Wr.
▪ dr hab. inż. Waldemar Rebizant
▪ dr inż. Maciej Jaroszewski
▪ dr inż. Anna Kisiel
▪ dr inż. Zbigniew Zubel
▪ mgr inż. Mirosław Kobusiński
▪ dr inż. Waldemar Dołęga
▪ dr inż. Antoni Klajn
I miejsce
Marek Kowalik
Temat: ”Automatyzacja i optymalizacja stacji
wyparnej w przemyśle cukrowniczym”
Promotor: dr inż. Marcin Pawlak
II miejsce
Kamil Szmaj
Temat: ”Analiza niezawodności i doskonalenie konstrukcji ręcznych łączników instalacyjnych”
Promotor: dr inż. Antoni Klajn

2 x III miejsce
▪ Wojciech Bodnar
Temat: ”Badania laboratoryjne silnika prądu
stałego o magnesach trwałych zasilanego
z przekształtnika impulsowego”
Promotor: prof. Ignacy Dudzikowski
▪ Adam Winkiel
Temat: „Modernizacja szlifierki profilującej paski w zakresie zmiany algorytmu sterowania
i sterownika SLC (Smoll Logic Controller)”
Promotor: dr inż. Krzysztof Szabat
Wyróżnienia
▪ Tomasz Choroszy
Temat: „Analiza uciążliwości akustycznych
urządzeń stosowanych w stacjach elektroenergetycznych”
Promotor: dr inż. Marek Jaworski
▪ Marek Kantor
Temat: „Planowanie przedsięwzięcia technicznego na przykładzie budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia”
Promotor: dr inż. Robert Łukomski
▪ Marcin Tyrakowski
Temat: „Model elektrowni wiatrowej z turbiną o osi pionowej”
Promotor: dr hab. inż. Bogusław Karolewski

Wydział Elektroniki
Politechniki Wrocławskiej
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
SEP przy Wydziale Elektroniki Politechniki
Wrocławskiej
Komisja pracowała w składzie:
▪ dr hab. inż. Janusz Halawa,
prof. P.Wr. - przewodniczący
▪ dr inż. Jerzy Leszczyński
▪ dr hab. inż. Andrzej Muciek, prof. P.Wr.
Komisja oceniła 20 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich ocenionych na celujący i bardzo dobry. Po wnikliwej analizie
przedstawiono do nagród i równoważnych
wyróżnień niżej wymienione prace:
I miejsce
Bartłomiej Okonek
Temat: ”Ocena możliwości efektywnej implementacji algorytmów generacji obrazów
o wysokiej dynamice i redukcji globalnego
kontrastu obrazów w układach FPGA”
Promotor: dr inż. Andrzej Lewandowski
II miejsce
Marcin Głowacki
Temat: „Aspekty planowania szerokopasmowych radiowych sieci dostępowych”,
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński
III miejsce

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
SEP do oceny prac dyplomowych na Wydziale
Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w roku 2006/2007.
Skład Komisji:
▪ dr inż. Jerzy Leszczyński - przewodniczący
▪ doc. dr inż. Hanka Karkowska
▪ dr inż. Krzysztof Jellonek
Do oceny przyjęto 7 prac dyplomowych z oceną bardzo dobrą i celującą. Po wnikliwej ocenie
Komisja postanowiła przedstawić do nagrody
następujące prace:
I nagroda
Przemysław Sadowski
Temat: „Badania kliniczne przydatności przyrządu do pomiaru stężenia fotouczulacza
w różnych typach schorzeń”
Promotor: dr inż. Krzysztof Jellonek

II nagroda
▪ Agnieszka Gromek
Temat: „Badania kierunkowych właściwości
mechanicznych skóry”
Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata
Komorowska
▪ Edyta Rodak
Temat: „Badania wielokierunkowych właściwości mechanicznych skóry”
Promotor: dr inż. Sylwia Szołek
III nagroda
Karolina Szerszenowicz
Temat: „Analiza stałych czasowych w przebiegu zmian ciśnienia wewnątrzczaszkowego podczas testu infuzyjnego”
Promotor: dr inż. Henryk Juniewicz

Marek Fertała
Temat: „Wykonanie miniaturowego miernika poziomu dźwięku”
Promotor: dr inż. Piotr Pruchnicki
Wyróżnienia
▪ Daniel Banasiński
Temat: „Pomiar parametrów jakości transmisji sieciach bezprzewodowych”
Promotor: mgr inż. Jarosław Janukiewicz
▪ Piotr Burzyński
Temat: „Zastosowanie zjawiska Peltiera do
stabilizacji termicznej promieniowania diod
elektroluminescencyjnych”
Promotor: prof.dr hab. inż. Janusz Mroczka
▪ Dawid Czarnecki
Temat: „Metody badania wrażliwości systemów teleinformatycznych na zjawisko wielodrogowej propagacji ”
Promotor: prof.dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Z życia Wydziału Elektrycznego
Politechniki Wrocławskiej
Tytuły naukowe profesora otrzymali:

habilitacje:

▪ prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróblewski

▪ dr hab. inż.Waldemar Rebizant

▪ prof. dr hab. inż. Michał Lisowski

▪ dr hab. inż. Zbigniew Kłos

▪ prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński

▪ dr hab. inż. Ryszard. Kacprzyk
▪ dr hab. inż. Bogusława Wnukowska
▪ dr hab. inż. Czesław Kowalski
▪ dr hab. inż. Antoni Klajn
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Wycieczka do Norwegii

in format or

Wycieczka do Norwegii - Krainy Fiordów i Trolli,
zorganizowana przez biuro podróży Jawa-Tour w dniach 16-24 czerwca 2007 roku.

Pierwszy etap podróży obejmował nocny
przejazd przez centrum rozświetlonego
Berlina do Rostock’u, skąd promem popłynęliśmy do portu Gedser w Danii, oddalonego o 100 km od Kopenhagi.
Zwiedzanie Kopenhagi rozpoczęliśmy
z doskonałą przewodniczką, polską rezydentką, od otoczenia pałacu królewskiego,
ogrodów królewskich i nabrzeża Stroget,
pełnego straganów, jachtów i turystów.
Udało nam się także, już indywidualnie,
obejrzeć najważniejsze miejsca w obrębie
starego miasta, takie jak park rozrywki Tivoli, pomnik Andersena i syrenkę kopenhaską.

W Oslo udało nam się zwiedzić najciekawsze miejsca, takie jak: centrum miasta
z Ratuszem i Zamkiem Królewskim, następnie muzeum Łodzi Wikingów, zawierającym najciekawsze znalezisko - łódź
z Oseberg z IX wieku, muzeum statku
Fram, na którym Amundsen odbył podróż
do bieguna południowego, Park Rzeźb Vigelanda, zawierający 212 rzeźb wykonanych z brązu, granitu oraz kutego żelaza,
a także 17-metrowy monolit ze 121. splecionymi figurami.

Warto przypomnieć, że Oslo założone zostało już w 1048 roku; obecnie zajmuje powierzchnię 454 kilometrów kwadratowych
i zalicza się do najrozleglejszych miast na
świecie.
Po opuszczeniu Oslo skierowaliśmy się na
północ, w kierunu Koła Polarnego, pięknymi
widokowo górskimi drogami, nad brzegami
licznych fiordów, wzdłuż zielonych zboczy
górskich, z których spływają setki wodospadów. Droga do krainy „Północnych Fiordów” prowadziła przez liczne tunele, w tym
najdłuższy w Europie, wykuty w litej skale,
Laerdals-Tunnel o długości 24,5 km.
Droga nr 63, nazwana „złotą drogą” zawiera dwa szczególne odcinki, które mają
własne nazwy: Droga Orłów wznosi się na
wysokość 1495 m n.p.m., leży tutaj śnieg
i skute lodem jeziorko. Z tej wysokości zjeżdża się do miejscowości Geiringer, leżącej
na poziomie morza drogą o nazwie „Drabina Trolli” (Trollstigen); jest to droga wąska
i stroma (o nachyleniu 12%) z jedenastoma
bardzo ostrymi zakrętami; widziana z góry
rzeczywiście przypomina drabinę.

Po południu, po zaokrętowaniu się na prom
„Perła Skandynawii”, ruszyliśmy w 18-godzinną podróż do Oslo, położonego nad
Oslofiordem.

Niektóre z tych zakrętów mają promień
mniejszy od 10. metrów. W dwóch miejscach
kierowcy naszego autokaru mieli duże trudności ze zmieszczeniem się w tak ciasnym
zakręcie. Próby wyjścia z opresji wzbudziły
bardzo duże zainteresowanie kierowców,
jadących za nami samochodów.
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Na koniec dnia dotarliśmy do Trondheim,
dawnej stolicy Norwegii (zał. w 997 r.), gdzie
udało nam się jeszcze pobieżnie obejrzeć
miasto i gotycką katedrę Nidaros, największą budowlę średniowieczną Skandynawii.

płatami zalegającego śniegu, płaskowyżu
(707 m n.p.m.) znajduje się budynek Centrum Kręgu Polarnego.

Drogę powrotną do Polski odbyliśmy na
polskim promie Skandinavia, który kursuje
między szwedzkim portem Nynäshamn, położonym 57 km na południe od Sztokholmu
a Gdańskiem; podróż trwała 20 godzin.

Stamtąd ruszyliśmy w drogę powrotną przez krainę 1000. jezior szwedzkich
w kierunku Sztokholmu.

W dalszej drodze na północ nocowaliśmy
w miasteczku Mo nad rzeką Rana, gdzie
o północy spacerowaliśmy przy świetle słonecznym, a następnego dnia zboczyliśmy
z głównej drogi, aby po przepłynięciu stateczkiem przez jezioro Svartisvatnet i około
godzinnym marszu po gołych skałach dotrzeć do lodowca Svartisen.
Całonocna jazda prowadziła opustoszałymi drogami przez lasy obok licznych jezior;
jedyną żywą istotą, spotkaną na tej drodze
był łoś, biegnący przeciwległym pasem autostrady.
Przed południem dotarliśmy do Sztokholmu
i zdążyliśmy jeszcze na uroczystą zmianę
warty przed pałacem królewskim. Oprócz
Starego Miasta mieliśmy możliwość obejrzenia sali, w której wręczane są nagrody
Nobla. Sztokholm jest pięknym miastem,
położonym na kilku wyspach i godnym kilkudniowego, a nie kilkugodzinnego zwiedzania.

Popołudiu dojechaliśmy do Kręgu Polarnego na szerokości geograficznej 66 stopni
33 minuty N. Na bezdrzewnym, pokrytym

Na zakończenie
zakończenie warto dodać kilka uwag
osobistych. Wycieczkę uważam za bardzo
udaną. Obejrzeliśmy przepiękne krajobrazy
przy wspaniałej pogodzie; jedyny deszczowy dzień mieliśmy w Sztokholmie; organizacja i kierownik bardzo dobre, doskonały
autokar i świetni kierowcy, przewodniczki
w zwiedzanych miastach były kompetentne i sympatyczne, hotele o dobrym standardzie, obfite i smaczne posiłki, ponadto
nie było żadnych istotnych pretensji wśród
uczestników.
Do wad należy zaliczyć zbyt liczną grupę,
co powodowało przedłużanie się postojów
(szczególnie toaletowych). Poza tym na tak
kręte drogi autokar był za długi, dopuszcalna długość pojazdu na Drodze Trolli wynosi 12 m, a nasz miał ponad 20 m.
W sumie przebyliśmy 5500 km w autokarze, 3 długie rejsy promami, 2 wycieczki
po fiordach, pieszą wędrówkę do lodowca
i prawie nie musieliśmy używać ciepłych
okryć.
Warto zauważyć, że wycieczka została bardzo bogato zdokumentowana fotograficznie, liczne aparaty
aparaty były w ciągłym użyciu.
Opracowała kol. Hanka Karkowska
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Z ŻYCIA KÓŁ I SEKCJI
Koło SEP Nr 7
PRZY LOGISTYCE ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO
przed jubileuszem 50 lecia.

50

Każda rocznica skłania do refleksji nad tym, jak się zaczęło, co się
działo i co będzie dalej.

Taką szczególną chwilą wspomnień i przemyśleń jest ubiegła kadencja Zarządu Koła 2002 - 2006 oraz rozpoczęta kolejna, w której wypadnie nam obchodzić złoty jubileusz Koła.
Historia powstania Koła Nr 7 obejmuje dwie daty:

Pierwszą zapomnianą datą powstania Koła jest październik 1956 r.
(tak - ten sławny październik 1956 r.), kiedy to z inicjatywy licznej i chętnej do działania grupy inżynierów i techników elektryków z 4 Okręgowego
Biura Projektów Budowlanych i Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego
Śląskiego Okręgu Wojskowego powołano Koło Zakładowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Członkami Koła zostali kol. kol.:
Marian BOJCZUK,
Edward DUBIS,
Jerzy MACHOWCZYK,
Dominik RUTKOWSKI,
Józef WĘDZINA,
Jerzy WROCZYŃSKI,

Czesław BIESKI,
Henryk CIECHANOWSKI,
Jan DUMA,
Antoni PATYNEK,
Edmund STANKIEWICZ,
Wacław WĘGRZYN,
Tadeusz WRZASKOWSKI.

Zarząd Koła stanowili kol. kol.:
- przewodniczący: Henryk CIECHANOWSKI,
- sekretarz: Jerzy MACHOWCZYK,
- skarbnik: Edward DUBIS.

Powyższy skład i zarząd Koła (byli to wyłącznie pracownicy cywilni) zgłoszono do Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
i zostało zarejestrowane, jako Koło Zakładowe Nr 7 SEP przy 4 Okręgowym Biurze Projektów Budowlanych i Zarządzie Kwaterunkowo - Budowlanym ŚOW.

Działalność tego Koła trwała tylko ok. 10 miesięcy. Okazało się, że w resorcie Obrony Narodowej obowiązywał zakaz zrzeszania się w Stowarzyszeniach Naukowo - Technicznych i powołanie Koła Nr 7 SEP uznano za
nielegalne - zapis ten traktujemy zatem, jako epizod historyczny.

Dwa miesiące później w grudniu 1957 r. wydane zostało zarządzenie Ministra Obrony Narodowej zezwalające na zakładanie Kół SNT - NOT na
terenie jednostek i instytucji podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

służbowym, awans inż. elektryka Jerzego WROCZYŃSKIEGO - SEPowca
był jednocześnie pierwszym wyróżnieniem dla Koła SEP), złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Koła.

W wyniku wyborów uzupełniających na przewodniczącego Koła wybrano
kolegę ppor. Jana LEWCZYKA - świeżo powołanego do odbycia 2 letniej
służby okresowej, mającego 6 letni staż w cywilnym Kole SEP i duży zapał
do tej działalności. Wypada tu zaznaczyć, że ten zapał kolega LEWCZYK
ma nadal, a służbę wojskową tak polubił, że pozostał w niej do emerytury
osiągając stopień pułkownika WP.
Skład osobowy zarządu Koła nr 7 SEP na przestrzeni lat 1958 - 2006
wyglądał następująco:
IV 1958 r. - XII 1958 r.
- przewodniczący: kol. Jerzy WROCZYNSKI,
- sekretarz: kol. Jerzy MACHOWCZYK,
- skarbnik: kol. Mańan BOJCZUK.
IV 1958 r. - II 1965 r.
- przewodniczący: kol. Jan LEWCZYK,
- sekretarz: kol. Jerzy MACHOWCZYK,
- skarbnik: kol. Marian BOJCZUK.

II 1965 r. - II 1967 r.
- przewodniczący: kol. Józef JURKIEWICZA,
- z-ca przewodn: kol. Jan LEWCZYK,
- sekretarz: kol. Jerzy MACHOWCZYK,
- skarbnik: kol. Marian BOJCZUK.
II 1967 r. - II 1970 r.
- przewodniczący: kol. Jan LEWCZYK,
- z-ca przewodn: kol. Józef JURKIEWICZ,
- sekretarz: kol. Jerzy MACHOWCZYK,
- skarbnik: kol. Marian BOJCZUK.

II 1970 r. - II 1972 r.
- przewodniczący: kol. Józef JURKIEWICZ,
- z-ca przewodn.: kol. Jan LEWCZYK,
- sekretarz: kol. Jerzy MACHOWCZYK,
- skarbnik: kol. Marian BOJCZUK.

LAT

Mimo, że powstała możliwość legalnego zakładania Kół Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, w wojsku po
smutnych doświadczeniach działalności Koła nr 7 SEP członkowie tego
Koła dość ostrożnie podchodzili do ewentualnego ponownego utworzenia Koła SEP. Czas namysłu trwał ponad kwartał - i w końcu z inicjatywy
9 kolegów w dniu 15 kwietnia 1958 r. - reaktywowano w Oddziale Wrocławskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich działalność Koła Nr 7 SEP przy
Zarządzie Kwaterunkowo - Budowlanym Śląskiego Okręgu Wojskowego.
Koło liczyło 9 członków, a nowy Zarząd Koła stanowili:
- przewodniczący: kol. Jerzy WROCZYŃSKI,
- sekretarz: kol. Jerzy MACHOWCZYK,
- skarbnik: kol. Marian BOJCZUK.

Jak widać pierwszy zarząd reaktywowanego Koła składał się z pracowników cywilnych, ale członkami Koła byli już i koledzy wojskowi: kpt. Józef
JURKIEWICZ, kpt. Jan NOWICKI, oraz powołany do 2 letniej służby okresowej ppor. Jan LEWCZYK.
Data reaktywowania działalności Koła Nr 7 SEP przy ZKB ŚOW - 15. kwietnia 1958 r. jest oficjalną datą powstania Koła - jako legalnie działającego
pierwszego w ŚOW Koła SNT-NOT.
Spośród 9 członków założycieli do dnia dzisiejszego członkami Koła Nr 7
SEP (nieprzerwanie) są koledzy:
- Marian BOJCZUK,
- Jan LEWCZYK,
- Jerzy MACHOWCZYK,
- Jan NOWICKI,
- Tadeusz ORŁOWSKI.
W grudniu 1958 r. Kolega Jerzy WROCZYŃSKI z uwagi na objęcie bardzo
prestiżowego stanowiska służbowego - zastępcy ds. technicznych Szefa
Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego Śląskiego Okręgu Wojskowego
(ewenement w skali MON - pracownik cywilny na tak wysokim stanowisku
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II 1972 r.- XI 1974 r.
- prezes: kol. Jan LEWCZYK,
- wiceprezes: kol. Józef JURKIEWICZ,
- sekretarz: kol. Jerzy KOWALSKI
(młody ppor. powołany w 1970 r. do służby okresowej - pozostał w wojsku do dziś, jest Szefem Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej
MON w stopniu pułkownika),
- skarbnik: kol. Marian BOJCZUK.
XI 1974 r. - XI 1977 r.
- prezes: kol. Jan LEWCZYK,
- wiceprezes: kol. Jerzy KOWALSKI,
- sekretarz: kol. Jerzy MACHOWCZYK,
- skarbnik: kol. Marian BOJCZUK.
XI 1977 r. - XI 1980 r.
- prezes: kol. Jan LEWCZYK,
- wiceprezes: kol. Jerzy KOWALSKI,
- sekretarz: kol. Jerzy MACHOWCZYK,
- skarbnik: kol. Marian BOJCZUK,
- czł. zarządu: kol. Stanisław ROGALA.

XI 1980 r. - XII 1983 r.
- prezes: kol. Jerzy KOWALSKI,
- wiceprezes: kol. Władysław RZECZKOWSKI,
- sekretarz: kol. Mieczysław BORYSIEWICZ,
- skarbnik: kol. Marian BOJCZUK,
- czł. zarządu: kol. Jan LEWCZYK.

XII 1983 r. - XII 1986 r.
- prezes: kol. Jerzy KOWALSKI,
- wiceprezes: kol. Władysław RZECZKOWSKI,
- sekretarz: kol. Mieczysław BORYSIEWICZ,
- skarbnik: kol. Marian BOJCZUK,
- czł. zarządu: kol. Jan LEWCZYK.

XII 1986 r. - XI 1989 r.
- prezes: kol. Marian BOJCZUK,
- wiceprezes: kol. Władysław RZECZKOWSKI,
- sekretarz: kol. Ryszard HANDZ,
- skarbnik: kol. Longina KRUCZEK,
- czł. zarządu: kol. Jan LEWCZYK.

- kol. mgr inż. Jan LEWCZYK - członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego
SEP w latach 1962 - 1966 i od 1975 - 1998. W latach 1962 - 1966 i 1987 1990 pełnił funkcję Sekretarza Oddziału.Od 1994 r. członek Rady Ośrodka Rzeczoznawców SEP i Z-ca przewodniczącego Komisji Odznaczeń.
Od 2003 r. przewodniczący Komisji Odznaczeń. Ponadto od 1975 r. był
wybierany delegatem na walne Zjazdy Delegatów SEP.

XI 1989 r. - XII 1993 r.
- prezes: kol. Marian BOJCZUK,
- wiceprezes: kol. Władysław RZECZKOWSKI,
- sekretarz: kol. Zbigniew PSICA,
- skarbnik: kol. Longina KRUCZEK,
- czł. zarządu: kol. Jan LEWCZYK.

W 1975 r. powołana została przy Zarządzie Głównym SEP i Oddziale Wrocławskim Komisja Koordynacji Pracy Kół Wojskowych SEP. Członkiem Komisji Centralnej został kol. Jan LEWCZYK.

XII 1993 r. - XII 1997 r.
- prezes: kol. Marian BOJCZUK,
- wiceprezes: kol. Władysław RZECZKOWSKI,
- sekretarz: kol. Zbigniew PSICA,
- skarbnik: kol. Longina KRUCZEK,
- czł. zarządu: kol. Jan LEWCZYK.
XII 1997 r. - I 2002 r.
- prezes: kol. Marian BOJCZUK,
- wiceprezes: kol. Władysław RZECZKOWSKI,
- sekretarz: kol. Zbigniew PSICA,
- skarbnik: kol. Longina KRUCZEK,
- czł. zarządu - kol. Jan LEWCZYK,
I 2002 r. - I 2006 r.
- prezes: kol. Marian BOJCZUK,
- wiceprezes: kol. Jan LEWCZYK,
- sekretarz: kol. Jerzy MACHOWCZYK,
- skarbnik: kol. Longina KRUCZEK,
- czł. zarządu: kol. Marek WOŹNY.

Przewodniczącymi Komisji przy Oddziale Wrocławskim SEP byli kolejno
koledzy:
1) płk Jan LEWCZYK - w latach 1975 - 1984,
2) ppłk Jerzy KOWALSKI - w latach 1984 - 86,
3) ppłk Tadeusz MIERNIK - w latach 1986 - 90.
W 1990 r. Komisja została rozwiązana. Należy zaznaczyć, że był to dość
dziwny twór w Stowarzyszeniu i nie popieramy podejmowanej próby jej
reaktywowania. Pozostawiamy ten rozdział bez komentarza.
Od daty założenia do 1972 r. członkami Koła byli oficerowie i pracownicy
dwóch instytucji tj. Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego ŚOW i 4 Okręgowego Biura Projektów Budowlanych. Liczba członków wynosiła od 9 do 12.
W 1972 r. nastąpiły zmiany organizacyjne, w miejsce Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego ŚOW powstało Szefostwo Służby Zakwaterowania
i Budownictwa ŚOW, a 4 Okręgowe Biuro Projektów Budowlanych przemianowano na Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Wrocław. W wyniku tych zmian nastąpiły również ruchy kadrowe, część kolegów przeszła
do podległych instytucji - Wojskowe Rejonowe Zarządy Kwaterunkowo Budowlane - zachowując członkostwo w Kole oraz rekomendując nowych
członków. W tym czasie nastąpił wzrost ilości członków do 17. W 1980 r.
nastąpił pewien regres - ilość członków zmalała do 10.

K-7

Jak widać z podanego zestawieni na koniec kadencji 2002 - 2006 - w styczniu 2006 r. najdłużej funkcję prezesa Koła pełnił kol. Marian BOJCZUK
- przez 20 lat (przed tym przez 28 lat pełnił funkcję skarbnika) oraz kol. Jan
LEWCZYK przez 18 lat.

Od 1974 r. - stosownie do Statutu SEP wybierane są w Kołach - Komisje
Rewizyjne. Składy Komisji Rewizyjnej Koła Nr 7 SEP kształtowały się następująco:
1974-1977 r.
- przewodniczący: kol. Józef JURKIEWICZ,
- sekretarz: kol. Tadeusz ORŁOWSKI,
- członek: kol. Antoni PATYNEK.
1977-1980 r. - skład jak wyżej;

1980 - 1983 r. - skład jak wyżej;

1983 - 1986 r.
- przewodniczący: kol. Jerzy MACHOWCZYK,
- sekretarz: kol. Tadeusz ORŁOWSKI,
- członek: kol. Antoni PATYNEK.
1986 - 1989 r. - skład jak wyżej;

1989 - 1993 r.
- przewodniczący: kol. Antoni PATYNEK,
- sekretarz: kol. Tadeusz ORŁOWSKI,
- członek: kol. Sylwester JAMKA.

1993 - 1997 r.
- przewodniczący: kol. Tadeusz ORŁOWSKI,
- sekretarz: kol. Adam TOMCZYK,
- członek: kol. Jerzy SYGUŁA.

1997 - 2002 r.
- przewodniczący: kol. Dariusz KOZIKOWSKI,
- sekretarz: kol. Adam TOMCZYK,
- członek: kol. Tadeusz ORŁOWSKI.
2002 - 2006 r.
- przewodniczący: kol. Sylwester JAMKA,
- sekretarz: kol. Władysław RZECZKOWSKI,
- członek: kol. Jerzy SZCZĘSNY.
Z rekomendacji Koła do władz Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP wybierani byli koledzy:
- kol. inż. Jerzy WROCZYŃSKI - członek Zarządu Oddziału w latach 1958-59,
- kol. mgr inż. Jerzy MACHOWCZYK - członek Zarządu Oddziału w latach
1962 - 1969, a od 1970 r. - nadal członek Sekcji Instalacji i Urządzeń
Elektrycznych,

W związku ze stanem wojennym w okresie od grudnia 1981 r. do lutego
1983 r. działalność Koła została wstrzymana.

W lutym 1983 r. uchylony został zakaz działalności kół SNT - NOT w wojsku. Koło wznowiło swoją działalność i od razu uwidocznił się duży zapał
środowiska elektryków do zrzeszania się w Stowarzyszeniu Elektryków
Polskich. Liczba członków koła wzrosła do 32.
W 1999 r. w związku z likwidacją Szefostwa Służby Zakwaterowania
i Budownictwa ŚOW patronat nad Kołem przyjęła Okręgowa Wojskowa
Inspekcja Gospodarki Energetycznej Wrocław (od 01.10.2000 r. zmiana
nazwy na - Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we
Wrocławiu).

Koło w tym czasie zrzeszało 32 członków reprezentujących następujące
instytucje:
- Szefostwo Służby zakwaterowania i Budownictwa ŚOW,
- Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Wrocław,
- Okręgowej Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej
Wrocław,
- Okręgowej Wojskowej Inspekcji Architektoniczno - Budowlanej Wrocław,
- Rejonowe Zarządy Infrastruktury Wrocław, Poznań i Zielona Góra,
- Okręgowe Warsztaty Służby Żywnościowej,
- Wyższa Szkoła Oficerska Wrocław,
- Wojskowy Zakład Remontowo - Budowlany Wrocław.
Przynależność do Koła Nr 7 przedstawicieli wymienionych instytucji świadczy o tym, że Koło od lat ma bardzo dobrą renomę, że panuje w nim sympatyczna atmosfera oraz koleżeńska więź wśród jego członków. Byłoby
wspaniale, gdyby ten stan rzeczy udało się utrzymać do 50-tej rocznicy
powstania Koła, która przypada na kwiecień 2008 roku.

Należy jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach w wynikłej sytuacji (szczególnie gospodarczej) kraju, ruch stowarzyszeniowy wśród inżynierów i
techników uległ spowolnieniu. Lansowany modny pęd osiągania dobrobytu nie sprzyja działalności społecznikowskiej. Dało się to odczuć również
w naszym Kole. Od 2002 roku część kolegów przestała uczestniczyć w
posiedzeniach i spotkaniach organizowanych przez Koło oraz opłacać
składki członkowskie. Liczne prośby nawiązania kontaktu z tymi kolegami
nie odniosły żadnego skutku. W tym stanie rzeczy zarząd Koła realizując uchwałę członków Koła z dużą przykrością wystąpił w dniu 6 grudnia
2004 r. do Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP o uznanie ustania członkostwa 12 kolegów.
W wyniku tej korekty od dnia 1 stycznia 2005 r. liczba członków Koła wynosi 16 osób, w tym: 1 koleżanka i 15 kolegów.
Ponadto w związku z ustaniem członkostwa przez przedstawicieli Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu nastąpiła zmiana patrona Koła i od l czerwca 2005 r. patronem Koła Nr 7 jest
Logistyka Śląskiego Okręgu Wojskowego.
15

Z ŻYCIA KÓŁ I SEKCJI
Wśród aktualnych 16 członków Koła Nr 7 są między innymi:
• 5 członków założycieli;
• 4 zasłużonych seniorów SEP;
• 4 rzeczoznawców SEP;
• 7 specjalistów SEP,

in format or
▪ W 1968 r. wydane zostało zarządzenie Ministra Obrony Narodowej (Nr
67/MON z dnia 03.09.1968 r.) w sprawie kwalifikacji osób sprawujących
kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych, wykonujących usługi w zakresie konserwacji i napraw oraz obsługujących te
urządzenia. W nawiązaniu do tego zarządzenia z inicjatywy Koła przeprowadzono szkolenia dla kandydatów do Wojskowej Elektroenergetycznej
Komisji Egzaminacyjnej. W wyniku zdanych egzaminów przed Centralną
Wojskową Elektroenergetyczna Komisją Egzaminacyjną Sztab Generalny - Biuro ds. Eksploatacji i Remontów powołał przy Szefostwie Służby
Zakwaterowania i Budownictwa ŚOW Wojskową Elektroenergetyczną
Komisję Egzaminacyjną Nr 10 (WEKE).
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Pomimo, że od 1995 r. odstąpiliśmy od udziału w corocznych konkursach
na najaktywniejsze Koło SEP (kojarzy się to jednoznacznie z minioną epoką i słynnym współzawodnictwem pracy socjalistycznej) w dniu 26 kwietnia
2001 r. Zarząd Główny SEP odznaczył nasze Koło Złotą Odznaką Honorową SEP. Jest to piękne wyróżnienie, które zostało przyjęte przez członków
Koła z dużą satysfakcją.

Lata 1999 - 2003 zapisały bardzo smutny rozdział w historii Koła, a mianowicie śmierć naszej koleżanki i kolegów:
- 19. grudnia 1999 r. zmarł kol. kpt. mgr inż. Dariusz BORKOWSKI,
- 5. listopada 2000 r. zmarł kol. mgr inż. Antoni PATYNEK,
- 5. marca 2001 r. zmarła kol. mgr inż. Jolanta ŁOSZAK.
Najbardziej fatalny był rok 2003, w którym żniwo śmierci zabrało naszych
czterech wspaniałych kolegów:
- 27. marca 2003 r. zmarł kol. Władysław RZECZKOWSKI zasłużony
senior SEP, wiceprezes;
- 21. lipca 2003 r. zmarł kol. mgr inż. Wacław WĘGRZYN;
- 11. sierpnia 2003 r. zmarł kol. płk mgr inż. Józef JURKIEWICZ - zasłużony senior SEP;
- 12. października 2003 r. - zmarł kol. mgr inż. Feliks SŁOWIK.
Odejście wymienionych koleżanki i kolegów pozostaje bardzo bolesnym
wspomnieniem. Cześć ich pamięci.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA KOŁA

Początkowa działalność Koła miała charakter bardziej konsumpcyjny - w
pełni korzystaliśmy z imprez, odczytów i szkoleń organizowanych przez
Oddział Wrocławski SEP.

Pozwoliło to na sukcesywne sterowanie działań Koła w kierunku zapotrzebowaniom macierzystej instytucji.

Skupiono się przede wszystkim na rozwiązywaniu zagadnień szkoleniowych - podnoszeniu kwalifikacji oraz wprowadzaniu do stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych.
Kalendarium powyższych działań:

Skład Komisji stanowili członkowie Koła Nr 7 SEP:
- przewodniczący: kol. ppłk Jan NOWICKI;
- zastępca przewodniczącego członek egzaminator: kol. por. Jerzy KOWALSKI;
- sekretarz: członek egzaminator - kol. Marian BOJCZUK;
- członkowie egzaminatorzy: kol. Jerzy MACHOWCZYK, kol. Władysław RZECZKOWSKI;
- pozostali członkowie egzaminatorzy: kierownicy zespołów inspektorów elektryków WRZKB Wrocław, Poznań, Zielona Góra i Opole.
Komisja upoważniona została do nadawania uprawnień kwalifikacyjnych
osobom sprawującym dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, wykonujących usługi i obsługujących te urządzenia.
Skład WEKE Nr 10 przez cały okres działalności do 1996 r. stanowili
członkowie Koła. Na skutek zmian kadrowych w SSZiB ŚOW w grudniu
1996 r. - WEKE Nr 10 została rozwiązana.

Stosownie do Uchwały Nr 100 Rady Ministrów z 22.06.1985 r.
w sprawie zakresu i trybu stosowania ustawy o gospodarce energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych MON powołana została
przez Ministra Obrony Narodowej - Wojskowa Inspekcja Gospodarki
Energetycznej MON oraz Okręgowe Delegatury Wojskowej Inspekcji
Gospodarki Energetycznej - przy których powołano Wojskowe Energetyczne Komisje Egzaminacyjne uprawnione do sprawdzania kwalifikacji
osób kierownictwa, dozoru i eksploatujących urządzenia energetyczne.
Przy ODWIGE Wrocław powołano WEKE Nr 1 - uprawniona do wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych.
Przewodniczącym Komisji został Szef ODWIGE Wrocław - członek Koła
Nr 7 SEP: kol. kpt. Sylwester JAMKA, sekretarzem egzaminatorem: kol.
Marian BOJCZUK, członkami egzaminatorami: kol. płk Tadeusz MIERNIK
i kol. Władysław RZECZKOWSKI.

▪ Od 1970 r. Koło było organizatorem wycieczek technicznych do Kół SEP
takich zakładów, jak: Centralne Laboratorium Ogniw i Baterii CENTRA
w Poznaniu, Zakłady LUMEL Zielona Góra, Centralna Dyspozycja Mocy
w Warszawie, dyspozycja mocy i ruchu Zakładu Energetycznego Wrocław, Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbki - Żar, Elektrownia Opole
- w budowie (gdzie przewodnikiem i gospodarzem był kol. Tadeusz SOKOŁOWSKI, były Sekretarz Oddziału Wrocławskiego SEP), Huta l-go
Maja w Gliwicach, Browar ŻYWIEC w Żywcu, Fabryka Wagonów ZASTAL
w Zielonej Górze, udział w pokazie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie Stanisławowe k. Nowego Dworu Mazowieckiego, Elektrownia Czorsztyn, Elektrownia Wodna w Leśnej k. Lubania.

LAT

▪ Rok 1958 - koledzy z Koła Nr 7 opracowali i wydali kieszonkowy „Poradnik konserwatora elektryka”, który jeszcze aktualnie jest używany
w niektórych jednostkach na terenie ŚOW. Współautorem poradnika był
kol. Marian BOJCZUK, a korektorem technicznym kol. Jerzy MACHOWCZYK.

▪ Rok 1961 - poprzez Ośrodek Szkolenia Oddziału Wrocławskiego SEP
przeprowadzono szkolenie dla członków Koła i inspektorów WRZKB
przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych. Kurs przygotowawczy
obejmował 82 godz. wykładowych - został przeprowadzony w kwietniu
1961 r. Wszyscy uczestnicy kursu - w sumie 36 osób w wyniku zdanych egzaminów w Oddziale Wrocławskim SEP uzyskali IV i V grupy
kwalifikacyjne - bez ograniczenia napięcia. Wynik ten należy uznać za
pierwszy sukces członków Koła zważywszy, że przewodniczący Komisji
egzaminacyjnej był bardzo wymagający i pryncypialny p. inż. JOKIEL.
▪ Rok 1962 - członkowie Koła przeprowadzili szkolenia i brali udział
w egzaminach kwalifikacyjnych bhp dla personelu obsługi urządzeń
technicznych, rzemieślników i konserwatorów elektryków zatrudnionych
w jednostkach wojskowych ŚOW. Ogółem przeszkolono i zdało egzamin
850 osób, w tym 650 osób na II grupę bhp.

▪ Rok 1963 - Koło podjęło na szeroką skalę akcję uzyskiwania uprawnień
budowlanych na kierowanie robotami i projektowanie urządzeń i instalacji elektrycznych budownictwa powszechnego. W wyniku tej działalności
wszyscy członkowie Koła, którzy zostali pozytywnie zaopiniowani przez
Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP uzyskali wymagane uprawnienia
budowlane.

▪ Zorganizowanie przez Koło - na zapotrzebowanie Szefostwa Służby zakwaterowania i Budownictwa oraz poszczególnych WRZKB corocznie
na przestrzeni 1963-1968 r. 6-cio tygodniowych kursów dla żołnierzy
służby zasadniczej przyuczających do zawodu montera instalacji piorunochronnych. Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzili członkowie
Koła. W wyniku tych kursów corocznie 30 żołnierzy uzyskiwało świadectwa rzemieślnicze uprawniające do prac remontowo - montażowych
instalacji odgromowych.
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▪ W 1986 r. - członkowie Koła opracowali ekspertyzę dotyczącą ochrony odgromowej budynków magazynowych w kompleksie wojskowym
w Gubinie od wykonania, której odstąpił prof. Zdobysław FLISOWSKI.
Z satysfakcją należy stwierdzić, że opracowane społecznie orzeczenie
techniczne w pełni zdało egzamin.
▪ W 1987 r. Koło nawiązało współpracę z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, którą uznaje się za wiodące osiągniecie Koła.
Dzięki dużej przychylności ówczesnego dyrektora Instytutu prof. dr hab.
inż. Henryka MARKIEWICZA na bieżąco korzystaliśmy i korzystamy
z odczytów i szkoleń z zakresu ochrony przeciwporażeniowej, m.in. 3
odczyty wygłosił w Kole prof. dr hab. inż. Henryk MARKIEWICZ, dr inż.
Jan MASNY demonstrował prototyp przyrządu do pomiaru skuteczności
zerowania. Prof. dr hab. inż. Henryk MARKIEWICZ, dr inż. Lech DANIELSKI i dr inż. Stanisław OSIŃSKI w ramach Zespołu Kształcenia
Ustawicznego Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej przeprowadzili dla członków Koła 2-dniowe szkolenie pt. „Metody badania
i oceny środków ochrony przeciwporażeniowej”.

▪ W 1995 r. korzystając z dobrej współpracy z Instytutem Energoelektryki
Politechniki Wrocławskiej zorganizowano dla członków Koła Studia Podyplomowe z zakresu ochrony przeciwporażeniowej - studia te ukończyło 10 członków Koła.
▪ W latach 2001 - 2003 odbyły się trzy spotkania autorskie z prof. dr. hab.
inż. Henrykiem MARKIEWICZEM połączone z wręczeniem członkom
Koła wydanych książek Profesora wraz z imienną dedykacją autora
(omawiane książki autorstwa prof. H. MARKIEWICZA to „Bezpieczeń-

stwo w elektroenergetyce”, „Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych” oraz „Urządzenia elektryczne”).
Do ciekawych inicjatyw Koła należy wymienić organizowanie cyklicznych
spotkań członków Koła z przedstawicielami Zakładu Energetycznego Wrocław S.A. (od 2002 - EnergiaPro) na temat zmian w prawie energetycznym
i taryf opłat za energię elektryczną.
Od 1975 r. Koło jest współorganizatorem noworocznych spotkań Zarządu
Oddziału Wrocławskiego SEP z prezesami kół w Klubie Śląskiego Okręgu
Wojskowego.
Z satysfakcją należy podkreślić na zakończenie opisanej historii Koła Nr 7
SEP (historia ta nie obejmuje wszystkich szczegółów - lecz i w tej formie
pozwala na odświeżenie pamięci), że członkowie naszego Koła byli postrzegani w działalności zawodowej i doznali wielu odznaczeń, awansów
i wyróżnień i tak np.:
- kol. mgr inż. Jan LEWCZYK - awansował do stopnia pułkownika i do
chwili przejścia na emeryturę był Szefem Oddziału Inwestycji WRZBK
Wrocław;
- kol. mgr inż. Józef JURKIEWICZ - awansował do stopnia pułkownika i do
chwili przejścia na emeryturę był Dyrektorem Wojskowego Biura Projektów Budowlanych Wrocław;
- kol. mgr inż. Jerzy KOWALSKI - awansował do stopnia pułkownika i do
chwili przejścia na emeryturę był Szefem Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej MON;
- kol. inż. Jan NOWICKI awansował do stopnia podpułkownika i do chwili przejścia na emeryturę był Zastępcą Szefa Okręgowej Wojskowej Inspekcji Architektoniczno - Budowlanej Wrocław;
- kol. mgr inż. Tadeusz MIERNIK awansował do stopnia pułkownika i do
emerytury był Szefem Okręgowej Inspekcji Architektoniczno - Budowlanej Wrocław;
- kol. mgr inż. Sylwester JAMKA awansował do stopnia pułkownika i do
chwili przejścia na emeryturę był Zastępcą Szefa Wojskowej Inspekcji
Gospodarki Energetycznej MON;
właściwie takie laurek można przypisać każdemu wojskowemu członkowi
Koła.
Tak wygląda zapamiętana historia, Koła którego 48-letnią działalność
chciałem ochronić od zapomnienia.
Niech mi wolno będzie mieć życzenie i nadzieję, że nowo wybrany w styczniu 2006 r. zarząd Koła Nr 7 SEP dołoży swoją cegiełkę do godnego fetowania jubileuszu 50-lecia Koła, który przypada na kwiecień 2008 r.

Powyższą historię Koła Nr 7 SEP opracował
Marian BOJCZUK - członek założyciel
i Prezes Koła w latach 1986 - 2006.

Skład Zarządu Koła nr 7 SEP w kadencji 2007 r. - 2010 r.:
- prezes: kol. Jan POWĄZKI,
- wiceprezes: kol. Marian BOJCZUK,
- sekretarz: kol. Jerzy SZCZĘSNY,
- skarbnik: kol. Longina KRUCZEK,
- czł. zarządu: kol. Jan LEWCZYK.

Informacja z Koła Nr 70
W minionym roku 2006 Koło odniosło ponownie duży sukces.
W konkursie na najaktywniejsze koło SEP zdobyło pierwsze miejsce w grupie B zarówno w Oddziale, jak i w Stowarzyszeniu. Duża
w tym zasługa kol. Janusza Ociepki, który starannie dokumentował działalność Zarządu i członków Koła.
26.06.2007 r. Na zebraniu członków Koła tradycyjnie odbywanym
przed okresem wakacyjnym dokonano podsumowania działalności w pierwszym półroczu i wysłuchano wrażeń kol. Jerzego Leszczyńskiego urozmaiconych przeźroczami z pobytu na Krymie.
5.07.2007 r. Koło było współorganizatorem seminarium n/t: „Własności magnesów, a zużycie energii elektrycznej”. Członkowie
Koła wygłosili na seminarium dwa referaty. Seminarium odbyło się
w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we
Wrocławiu.
Zarząd Koła zgłosił udział w XXXIII Wrocławskich Dniach Nauki
i Techniki organizowanych przez Wrocławską Radę FSNT NOT.
Referaty wygłosili:
1. dr inż. Sylwia Szotek: „ Badania właściwości biofizycznych
skóry” w dniu 7.11.2007.
2. dr inż. Stefan Giżewski „Kolektory słoneczne” w dniu
14.11.2007.
3. dr inż. Jerzy Kolanko, mgr inż. Karol Wiśniewski: „Odnawialne
źródła energii” w dniu 21.11.2007.
4. dr inż. Henryk Juniewicz: „Neuronawigacja - metody i zastosowania” w dniu 28.11.2007.
5. dr inż. Janusz Staszewski: „Wykorzystanie biomasy jako odnawialnego źródła energii” w dniu 5.12.2007.
21.11.2007 r. Koło zorganizowało wycieczkę do Laboratorium Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej; przewodnikiem po Laboratorium była kol. Sylwia Szotek.
1.12.2007 r. Odbyło się na Politechnice Wrocławskiej uroczyste
Sympozjum poświecone 100-leciu urodzin prof. Andrzeja Jellonka. Sympozjum towarzyszyła tematycznie związana niezwykle interesująca wystawa dokumentująca nie tylko życie i działalność
Profesora, ale również przybliżająca ciekawymi zdjęciami i dokumentami pionierski okres odbudowy i organizacji Politechniki Wrocławskiej, a szczególnie Wydziału Elektrycznego. W Komitecie Organizacyjnym Sympozjum pracowali członkowie Koła: kol. Hanka
Karkowska - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, koledzy
Stefan Giżewski i Krzysztof Jellonek.
19.12.2007 r. Odbyło się zebranie członków Koła, które oceniło
działalność Zarządu Koła w roku 2007 i nakreśliło plan działania
w roku 2008.
Jan Zuzok
Prezes Kola Nr 70

Z życia Sekcji Automatyki i Pomiarów
22.03.2007 r. Odbyło się zebranie Kolegium Sekcji. Omówiono
działalność Sekcji w 2006 r. i opracowano plan działania na rok
2007.

13.11.2007 r. W ramach XXXIII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki referat n/t: „Nowe technologie w telekomunikacji dla niepełnosprawnych” wygłosił kol. dr inż. Jan Francyk

5.07.2007 r. Sekcja zorganizowała seminarium w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu. Referaty wygłosili: dr inż. Jerzy Bajorek „Zagadnienia związane z pomiarem właściwości magnesów”, mgr inż. Janusz Dudzik: „Wpływ
silnych pól magnetycznych na pomiar zużycia energii elektrycznej”.

20.11.2007 r. Kol. mgr inż. Janusz Dudzik wygłosił referat p/t:
„Właściwości magnesów stałych a pomiar zużycia energii”. Referat był prezentowany w czasie XXXIII Wrocławskich Dni Nauki
i Techniki.

6.11. 2007 r. Spotkanie Kolegium Sekcji połączone z referatem p/t.
„Prawo Bebforda i możliwości jego wykorzystania w miernictwie”,
który wygłosił kol. dr inż. Jan Francyk.

Sekcja o swoich imprezach informuje zaprzyjaźnione koła oraz oddziałowe sekcje automatyki i pomiarów sąsiednich oddziałów.
Jan Zuzok
Przewodniczący Kolegium Sekcji
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Z ŻYCIA KÓŁ I SEKCJI
Wycieczka Koła SEP Nr 32
Jest wrzesień - mija kolejny rok wytężonej pracy, więc jak co roku
członkowie Koła nr 32 wyjeżdżają na wycieczkę integracyjną. Tym
razem Zarząd Koła za namową Członków zorganizował wyjazd do
Szklarskiej Poręby. Oczywiście nie było problemów z zebraniem
chętnej do wyjazdu ekipy elektryków, w sumie 15 osób. Na miejsce
noclegów wybrano pensjonat „Górnicza Strzecha”, cichy miły pensjonacik położony z dala hałaśliwego centrum miasta.
Po przyjeździe i rozlokowaniu się w pokojach, głodni elektrycy zeszli do restauracji na obiadokolację. Po zaspokojeniu pragnienia
i głodu, w miłej i oczywiście bezkonfliktowej atmosferze ze względu na złą pogodę zmodyfikowano plan wycieczki. Ustaliliśmy, że
w sobotę rano zwiedzimy Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej,
a później w związku z tym, że szkoleń nigdy nie jest za dużo Prezes naszego Koła przeszkoli nas z „Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych do 1 kV”.
Nasze Koło zrzesza pracowników dwóch zakładów, Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych „Gaz-System”. Takie wyjazdy często są
jedynym miejscem spotkań elektryków pracujących w „Gazowni”,
a czasem nawet w jednym dziale, „Gazowni”, która została podzielona na powyższe podmioty gospodarcze, dlatego po zakończonej
kolacji nie było końca dyskusji, kto, gdzie i jak żyje.
Następnego dnia po pysznym śniadaniu udaliśmy się do Muzeum,
niepozorny budynek a w nim elektryczne skarby, począwszy od
woltomierzy z lat 20. ubiegłego wieku, a skończywszy na pracującej w budynku muzeum elektrowni wodnej z turbozespołem z roku
1922. Prowadzący Muzeum Pan Ludwik Szczepaniak w sposób
niezwykle ciekawy opowiadał nam o eksponatach, pytaniom nie
było końca, jedno obejście 6 sal z eksponatami to za mało. Po
dwóch godzinach, tuż przed upływem czasu wyznaczonego na
zwiedzanie udało nam się wyjść z tego ciekawego Muzeum, chociaż niektórych trzeba było zapraszać do wyjścia osobiście.
Wróciliśmy do pensjonatu, gdzie po krótkiej przerwie na sali konferencyjnej Prezes Koła po raz kolejny przypomniał o: „Bezpieczeństwie i higienie pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych do 1 kV”. Kilkanaście pytań, szybkie odpowiedzi i okazało się,
że nie wszyscy wszystko wiedzą, ale obiecali poprawę.
Upragniony obiad nastąpił o 15:00, po nim krótka przerwa i kolejny
punkt wycieczki - zwiedzanie Szklarskiej Poręby. O tej porze roku
to spokojne i senne miasteczko bez najazdu turystów.

Uczestnicy wycieczki na szlaku turystycznym.

Wieczorem w pensjonacie, po kolacji przy kuflu piwa do późnej
nocy trwały dyskusje na wszelakie tematy - była polityka, biznes,
sprawy rodzinne i zawodowe. W końcu wszyscy poszli spać.
Niedzielny poranek okazał się łaskawy, jeżeli chodzi o pogodę,
przestało padać. Po śniadaniu wsiedliśmy w samochody i ruszyliśmy na wodospad „Szklarka” Góry, lasy, szum wody - tam można
siedzieć godzinami wpatrując się w spadającą wodę. Niestety nie
dysponowaliśmy taką ilością czasu, Ci bardziej wytrawni turyści
ruszyli czarnym szlakiem z powrotem do pensjonatu, a Ci mniej
wprawni w turystyce górskiej wrócili do niego autami.
Na obiedzie wszyscy zameldowali się zdrowi i cali.
Godzina 15:00 ruszymy w drogę powrotną do domu, ale mamy
trochę czasy, więc zwiedzimy jeszcze centrum Jeleniej Góry.
Większość z nas nigdy tu nie była. Miłe, dużo mniejsze i spokojniejsze miasto niż Wrocław.
Spacer po jeleniogórskim Rynku okazał się miłym akcentem na
koniec naszej wycieczki.
Około 19:00 wszyscy wrócili do Wrocławia. Już następnego dnia
niektórzy pytali, gdzie pojedziemy w przyszłym roku. Niestety tego
nie wiedzą nawet najstarsi górale.
Radek Suchocki
Sekretarz Koła SEP O/Wrocław nr 32

Spotkanie świąteczno-opłatkowe Członków Koła Nr 43
Dnia 10. grudnia 2007 r. Zarząd Koła nr 43 zorganizował spotkanie świąteczno-opłatkowe w sali 104 gmachu NOT. Spotkanie uświetnił
prelekcją o misjach w Brazylii i Tanzanii ks. prof. Mariusz Rosik - sekretarz Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego - Metropolity
Wrocławskiego oraz zespół instrumentalny i solistka zespołu z Filharmonii Wrocławskiej.
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Wycieczki organizowane przez Koło Nr 2 SEP

Informacja Koła SEP Nr 5

■ 21.04.2007 r. - Koło Nr 2 Elektromontaż-Export S.A. zorganizowało wycieczkę w Góry Stołowe - uczestniczyły 43 osoby,
członkowie SEP i ich rodziny oraz sympatycy SEP.

Klub Krótkofalowców przy Kole Nr 5 SEP zwrócił się do ZO SEP
we Wrocławiu z prośbą o nadanie Klubowi nazwy:
„Klub Krótkofalowców im. Adama Zaleskiego - SP6OF”
- ś.p. Założyciela Koła i Klubu.

Uczestnicy po przyjeździe na parking pod Błędnymi Skałami
udali się pieszo na ich zwiedzanie. Po zwiedzenie labiryntów
Błędnych Skał udaliśmy się pieszo najpierw do schroniska Pasterka, gdzie po krótkim odpoczynku, ostro pod górę wspięliśmy
się na górę Szczeliniec Wielki. Po zejściu do Karłowa zjedliśmy
obiad i w drodze powrotnej zwiedziliśmy park zdrojowy i sanatorium w Kudowie Zdrój.

Adam Zaleski

■ 29.09.2007 r. - Wycieczka w Góry Opawskie - uczestniczyły 42
osoby, członkowie SEP i ich rodziny oraz sympatycy SEP.
Uczestnicy po przybyciu do Jarnołtówka odbyli pieszą wycieczkę do miejscowości Zlote Hory w Czechach, przechodząc tą trasę, po drodze na górze Biskupia Kopa - z wieży widokowej im.
Franciszka Józefa podziwialiśmy wspaniałe widoki na okolice
Gór Opawskich, widoczne było również miasto Opole.

Zarząd Oddziału SEP na rozszerzonym posiedzeniu w dniu
26.11.2007 r. podjął jednomyślnie Uchwałę zgodną z propozycją
Zarządu Koła i Klubu.
Po oficjalnej, roboczej części Zebrania, działacze Klubu Krótkofalowców i Koła Nr 5 SEP wygłosili prelekcję ilustrowaną pokazem slajdów, na temat „Krótkofalarstwo i Krótkofalowcy”. Odczyt
trwał ponad godzinę i zainteresowanie tematem było bardzo duże.
Należy podkreślić, że ze względu na atrakcyjność „hobby”, temat
wzbudził także duże zainteresowanie Członków Zarządu Oddziału
Wrocławskiego SEP oraz biorących udział w zebraniu prezesów
kół SEP naszego Oddziału.

W miejscowości Zlote Hory zwiedziliśmy skansen Kopalnictwa Złota, zjedliśmy wspaniały obiad i zasmakowaliśmy czeskiego piwa.
Kol. Witold Marchewka przy nadajniku po odczycie.

Z żałobnej karty
Zmarli Koledzy w 2007 roku:
▪ Kaczmarek Piotr
▪ Kantyka Jan
▪ Kiersztyn Jerzy
▪ Morawski Kazimierz
▪ Siwka Klemens
▪ Smyk Wiesław
▪ Sroczyński Ryszard

K-19
K-7
K-55
K-70
K-18
K-1
K-1
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Komisja Historyczna Oddziału
Działalność Komisji Historycznej
Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w latach: 1981-2006
W pierwszych latach po wojnie, gdy organizowano oddziały SEP
ich struktura organizacyjna była prosta. Z czasem jednak powstawały wyspecjalizowane komórki takie jak: koła, sekcje, zespoły,
agendy, komisje.
Wśród powstałych komisji - Komisja Historyczna, powołana została jako jedna z ostatnich (1983 r.). Jej stan osobowy liczył od czterech do ośmiu osób. Komisja Historyczna zapraszała do współpracy osoby z różnych kół oraz osoby niezrzeszone w SEP, zależnie
od aktualnych potrzeb oraz realizowanych tematów. Niemałą rolę
w pracy Komisji wyznaczały możliwości finansowe, sponsoring.
W dalszych latach możliwości sponsorów wyraźnie wzrosły. Jednak nawet w najtrudniejszych okresach sponsorzy potrafili znaleźć „parę groszy” na wydawnictwa SEP. Po ukończeniu pracy
nad określoną książką nadawano jej piękną szatę graficzną, która
nadążała za współczesnością, ku zadowoleniu zespołów badawczych, sponsorów i satysfakcji autorów.
Do zasługujących na wyróżnienie wydawnictw Oddziału Wrocławskiego SEP, w tworzeniu których duży udział miała Komisja Historyczna, należy zaliczyć następujące opracowania:
- „Historia elektroenergetyki dolnośląskiej”,
- „Elektrownie wrocławskie, historia i współczesność”,
- „Słownik biograficzny zasłużonych elektryków wrocławskich”
(wydany w trzech tomach),
- 40 lecie pracy oddziału wrocławskiego SEP,
- 50 lecie pracy oddziału wrocławskiego SEP,
- „60 lat oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich 1946 - 2006”.
W niniejszym opracowaniu ukazano dzieje Komisji Historycznej
w latach 1981 - 2006, w powiązaniu z kadencjami pracy SEP.

Kadencja 29 (1981-1984)
Skład komisji:
1. kol. Michał Wiland
2. kol. Józef Gliński
3. kol. Mirosław Andzelewicz
4. kol. Jerzy Fekecz
5. kol. Czesław Kisielewski
6. kol. Leopold Ostrasz
7. kol. Tadeusz Rutkowski
8. kol. Henryk Wiśniewski

- przewodniczący
- sekretarz
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek

Inicjatywa utworzenia Komisji Historycznej podjęta została przez
Zarząd Oddziału w roku 1982.
Po zakończeniu prac przygotowawczych, w ramach których określono cele i zadania Komisji, jak również rozpoznano stan dostępnych źródeł i materiałów archiwalnych, Komisja została powołana
na poszerzonym zebraniu Zarządu Oddziału w dniu 6.06.1983 r.
Komisja Historyczna Oddziału Wrocławskiego SEP była pierwszą
Komisją Historyczną utworzoną na szczeblu Oddziału w Stowarzyszeniu.
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Kadencja 30 (1984-1987)
Skład komisji:
1. kol. Michał Wiland
2. kol. Mirosław Andzelewicz
3. kol. Jerzy Fekecz
4. kol. Czesław Kisielewski
5. kol. Kazimierz Lipka
6. kol. Leopold Ostrasz
7. kol. Tadeusz Rutkowski
8. kol. Henryk Wiśniewski

- przewodniczący
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek

Celem skłonienia kół zakładowych i sekcji naukowo-technicznych
do podejmowania inicjatyw w kierunku odtwarzania historii macierzystych zakładów. Komisja Historyczna zorganizowała spotkanie
Prezydium Zarządu Oddziału i Komisji z przedstawicielami kół
zakładowych. Na tym spotkaniu wskazano na potrzebę rozwinięcia tego rodzaju działalności i omówiono formy współpracy kół
z Komisją Historyczną. Apel podjęły koła przy Zespole Elektrociepłowni Wrocław, zobowiązując się do przygotowania opracowania
„Elektrociepłownie wrocławskie - historia i współczesność” oraz
Sekcja Energetyczna, która zaproponowała opracowanie historii
energetyki dolnośląskiej.
Ważnym zadaniem Komisji było uregulowanie spraw związanych
z zabezpieczeniem, gromadzeniem i porządkowaniem materiałów historycznych, dotyczących wrocławskiego Oddziału SEP. Po
przeprowadzeniu konsultacji z Główną Komisją Historyczną SEP
i Archiwum Historycznym Elektroenergetyki Polskiej w Toruniu
opracowano zasady zbierania, ewidencjonowania i przechowywania materiałów historycznych. Utworzono, w związku z powyższym, małe podręczne archiwum przy naszym Oddziale.
Do bardzo ważnych i pilnych zadań Komisji należało przygotowanie jubileuszowego opracowania pt. „40 lat działalności Oddziału
Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich”. Powołany
komitet redakcyjny zakończył pracę w 1986 r. Ponadto komisja
zebrała i uporządkowała szereg materiałów informacyjnych dotyczących historii Oddziału, które ze względu na dużą objętość nie
mogły być umieszczone w opracowaniu jubileuszowym.

Kadencja 31 (1987-1990)
Skład komisji:
1. kol. Michał Wiland
2. kol. Mirosław Andzelewicz
3. kol. Jerzy Fekecz
4. kol. Czesław Kisielewski
5. kol. Kazimiera Lipka
6. kol. Leopold Ostrasz
7. kol. Tadeusz Rutkowski
8. kol. Henryk Wiśniewski

- przewodniczący
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek

Ważnym obowiązkiem, ciążącym na Komisji tyło doprowadzenie
do końca druku jubileuszowego opracowania pt.: „40 lat działalności Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(1946-1986)”, przygotowanego do druku w 1986 roku. Wobec trudności w znalezieniu wydawcy, druk wydawnictwa o objętości 176
stron formatu B5 ukończono dopiero we wrześniu 1987 r.

Do pierwszoplanowych zadań Komisji należało gromadzenie
i opracowywanie materiałów o działalności kół i sekcji.

Delegaci Oddziału Wrocławskiego, wyjeżdżający na Walny Zjazd
Delegatów SEP w Gdańsku, otrzymali przy wyjeździe pierwsze egzemplarze czterdziestoletniej historii Oddziału.

W tym celu Komisja wciągnęła koła zakładowe oraz sekcje naukowo-techniczne do współpracy w zakresie gromadzenia, porządkowania i opracowywania materiałów historycznych.

Wydawnictwo zostało także rozesłane do wszystkich oddziałów
SEP oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych sfederowanych
w OW NOT we Wrocławiu.

Innym wydawnictwem historycznym, zainspirowanym przez Komisję Historyczną Oddziału, a opracowanym staraniem kół zakładowych nr 16 i 17 przy Zespole Elektrociepłowni Wrocław w latach
1985-86 było wydrukowane w 1988 r. wydawnictwo pod tytułem:
„Elektrownie Wrocławskie - historia i współczesność”. Wydawnictwo to (sfinansowane przez Zespół Elektrociepłowni Wrocław,
o objętości 170 stron formatu A5) zostało wyposażone w szereg
ilustracji.
Najwięcej pracy włożono jednak w opracowanie i przygotowanie do
druku „Historii elektroenergetyki dolnośląskiej”. Propozycja wykonania takiego opracowania została wysunięta przez Sekcję Energetyczną Oddziału jeszcze w 1984 r., a zaakceptowana i czynnie
poparta przez Zarząd Oddziału w 1985 r. Było to bardzo trudne do
przeprowadzenia przedsięwzięcie, wymagające współpracy czterech dolnośląskich oddziałów SEP oraz czynnego współdziałania
(w tym także finansowego) kilkunastu zakładów lub instytucji energetycznych na Dolnym Śląsku.
Ze względu na szeroki zakres tematyki, opracowanie „Historii ...”
musiało być pracą zbiorową, w której uczestniczyło dwudziestu
kilku autorów. Dla skoordynowania treści poszczególnych rozdziałów, przygotowywanych przez różnych autorów, powołany
został kilkuosobowy komitet redakcyjny. Opóźnienia w opracowaniu niektórych rozdziałów przez autorów spowodowały, że prace
redakcyjne, rozpoczęte w połowie 1985 r., zakończono dopiero
w połowie 1988 r. Również i tym razem wystąpiły znaczne trudności w znalezieniu wydawcy. Dopiero w styczniu 1989 r. udało się
ulokować druk „Historii elektroenergetyki dolnośląskiej” we Wrocławskiej Drukarni Naukowej.
Sprawa poszerzenia zbiorów archiwum Komisji Historycznej pozostawała przez dłuższy czas w zawieszeniu ze względu na brak
miejsca oddanego do dyspozycji Komisji. Sytuacja w tym zakresie
uległa poprawie wobec przeniesienia materiałów Izby Rzeczoznawców do nowego pomieszczenia. Pozwoliło to umieścić w archiwum Komisji szereg materiałów, przewidzianych w regulaminie
gromadzenia materiałów historycznych, a w szczególności obszernych materiałów z konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez Oddział Wrocławski SEP.

Kadencja 32 (1990-1994)
Skład komisji:
1. kol. Michał Wiland
2. kol. Mirosław Andzelewicz
3. kol. Kazimierz Chabowski
4. kol. Jerzy Fekecz
5. kol. Czesław Kisielewski
6. kol. Kazimiera Lipka
7. kol. Leopold Ostrasz
8. kol. Tadeusz Rutkowski
9. kol. Henryk Wiśniewski

- przewodniczący
- członek
- członek (dokooptowany
w czasie kadencji)
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek

W początkowym okresie kadencji ważnym zadaniem Komisji
było doprowadzenie do końca druku „Historii Elektroenergetyki
Dolnośląskiej”, rozprowadzenie jej wśród uczestniczących w tym
wydawnictwie zakładów lub instytucji oraz zakończenie spraw finansowych, ponieważ ponoszone początkowo przez Oddział Wrocławski SEP częściowe koszty wydawnictwa miały zostać następnie przez te zakłady zrefundowane. Zakłady lub instytucje, których
dzieje zostały ujęte w „Historii ...”, wyraziły w latach 1985-1986
gotowość dostarczenia treści rozdziałów ich dotyczących oraz zamówienia odpowiedniej liczby egzemplarzy, decydującej o kosztach wydawnictwa.
Zbieranie treści materiałów zakończono w pierwszej połowie 1988 r.,
natomiast liczba egzemplarzy wydawnictwa, określona wstępnie
w latach 1985-1986 i zweryfikowana w roku 1989, została poddana w wątpliwość wobec galopującej inflacji, jaka miała miejsce w
latach 1989-1990. Dzięki pomocy kol. Józefa Pupki, który ułatwił
zorganizowanie subskrypcji „Historii Elektroenergetyki Dolnośląskiej”, udało się utrzymać portfel zamówień w nieznacznie zmniejszonym nakładzie, co umożliwiło sfinalizowanie wydawnictwa bez

dopłat ze strony Zarządu Oddziału Wrocławskiego, który zresztą
w tym czasie nie dysponował rezerwami finansowymi na ten cel.
Druk 1200 egzemplarzy ukończono w maju 1990 r., a następnie
rozprowadzono ok. 600 egz. pomiędzy zakłady i instytucje uczestniczące w subskrypcji. Około 30 egz. rozprowadzono nieodpłatnie
jako egzemplarze autorskie, ok. 20 egz. do większych bibliotek
w kraju, ok. 50 egz. przekazano różnym jednostkom organizacyjnym SEP lub innym stowarzyszeniom, instytucjom lub osobom
związanym z energetyką dolnośląską.
Wśród materiałów archiwalnych, gromadzonych przez Komisję
Historyczną, znaczną część stanowią jak wspomniano materiały
z konferencji naukowo-technicznych oraz innych podobnego typu
imprez, organizowanych przez Oddział Wrocławski SEP lub przy
współudziale tego Oddziału. Z uwagi na trudną sytuację lokalową,
Archiwum nie przyjmowało materiałów konferencyjnych. Po usunięciu tych trudności w połowie 1991 r. Archiwum wyraziło zgodę
na przyjęcie tych materiałów, w związku z czym przekazano tam
materiały konferencyjne z lat 1971-1987.
Pozostawione w Oddziale Wrocławskim SEP materiały konferencyjne po zaistnieniu możliwości, w końcu 1993 roku, ulokowane
zostały w Bibliotece Technicznej NOT.
Ważną akcją, realizowaną w 1993 r. przez Komisję Historyczną
Oddziału Wrocławskiego SEP, było włączenie się do przygotowania II części opracowania pt. „Ważniejsze wydarzenia w społecznej działalności elektryków polskich”, zainicjowanego i koordynowanego przez Główną Komisję Historyczną SEP. Odpowiednie
materiały, dotyczące działalności Oddziału Wrocławskiego SEP
w latach 1946-1992, zostały dostarczone Głównej Komisji Historycznej SEP w połowie 1993 r.
Jednym z zadań Komisji Historycznej Oddziału jest gromadzenie
i aktualizacja biografii zasłużonych elektryków spośród członków
Oddziału oraz elektryków działających na terenie Oddziału. Przed
kilku laty ok. 30 takich biografii zostało przygotowanych przez Oddział Wrocławski SEP i zamieszczonych w wydanym w 1985 r.
przez NOT opracowaniu pt. „Długoletni Działacze Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych województwa wrocławskiego”.
Ze sprawą gromadzenia biografii zasłużonych elektryków wiąże
się sprawa uzupełnień do „Słownika Biograficznego Techników
Polskich”, zawierającego biografie osób nieżyjących. Na apel
prezesa Oddziału kol. Zbigniewa Lubczyńskiego, podjęte zostały
działania mające na celu przygotowanie odpowiednich uzupełnień
do omawianego słownika.

Kadencja 33 (1994-1998)
Skład komisji:
1. kol. Ryszard Sroczyński
2. kol. Michał Wiland
3. kol. Tadeusz Kalinowski
4. kol. Leopold Ostrasz
5. kol. Stefan Sokolnicki
6. kol. Henryk Wiśniewski

- przewodniczący
- z-ca przewodniczącego
- członek
- członek
- członek
- członek

Komisja historyczna postawiła sobie do wykonania w kadencji dwa
najważniejsze zadania:
1. Zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej przypadającemu w 1994 r. jubileuszowi 150-lecia istnienia Politechniki
Lwowskiej „Politechnika Lwowska - Macierz Polskich Politechnik”.
Organizację tej konferencji przejęło Wrocławskie Towarzystwo
Naukowe przy współudziale Politechniki Wrocławskiej, Polskiego Towarzystwa Historii Techniki oraz Oddziału Wrocławskiego SEP. Materiały konferencyjne składały się z dwóch tomów,
z których jeden zawierał referaty o charakterze historyczno - dokumentalnym, a drugi osobisto - wspomnieniowy. Konferencja
została bardzo pozytywnie oceniona przez jej uczestników.
2. Zebranie i przygotowanie do wydania drukiem słownika biograficznego zasłużonych, i już zmarłych elektryków wrocławskich.
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Komisja Historyczna Oddziału
Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP kadencji w 1994-1998
postawił sobie jako zadanie wydanie takiego słownika, wzorowanego na słowniku biograficznym zasłużonych techników polskich różnych branż, którego edycję rozpoczęto w Warszawie na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, ale który
z powodu szczupłych rozmiarów i ogólnopolskiego zasięgu mógł
tylko w małym stopniu uwzględnić potrzeby elektryków wrocławskich. Wśród owych zasłużonych elektryków wrocławskich,
których biogramy zamierzano umieścić w przygotowywanym
słowniku, najliczniejszą grupę stanowili profesorowie wydziałów
Elektrycznego i Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Pozostali rekrutowali się ze specjalistów różnych branż związanych
z elektryką, jak energetyka, przemysł elektrotechniczny, trakcja elektryczna czy telekomunikacja. Przy współudziale dziekanów Wydziału Elektrycznego i Elektroniki oraz sekcji naukowo
- technicznych Oddziału Wrocławskiego SEP została przygotowana lista osób, których biogramy miały zostać zamieszczone
w słowniku elektryków wrocławskich. Komisja Historyczna zadbała o to, aby biogramy miały ujednoliconą formę.
Po zebraniu 58 biogramów i ich weryfikacji, Komisja Historyczna w II-m kwartale 1997 r. przekazała te biogramy Zarządowi
Oddziału dla przeprowadzenia procesu wydawniczego. Pierwszy tom słownika ukazał się w druku w styczniu 1998 r. w nakładzie 350 egzemplarzy.

Kadencja 34 (1998-2002)
Skład komisji:
1. kol. Ryszard Sroczyński
2. kol. Michał Wiland
3. kol. Tadeusz Kalinowski
4. kol. Stefan Sokolnicki
5. kol. Bogusław Kulisiewicz
6. kol. Jan Dzięgiel

- przewodniczący
- z-ca przewodniczącego
- członek
- członek
- członek
- członek

W kadencji przypadającej na lata 1998-2002 zadaniem Komisji Historycznej oraz Prezydium Zarządu Oddziału było wydanie
w 2001r. II tomu „Słownika biograficznego zasłużonych elektryków wrocławskich”. Stanowiło to równocześnie realizację jednej
z uchwał ostatniego XXXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów
Oddziału Wrocławskiego SEP w dniu 28. marca 1998 r.
Najwięcej materiałów pomocnych w doborze osób, godnych zamieszczenia w II tomie „Słownika...” i znalezieniu autorów ich biogramów uzyskano dzięki pomocy Sekcji Energetycznej, Sekcji Automatyki i Pomiarów oraz Dziekanatu Wydziału Elektrycznego.
Równocześnie, aby wykorzystać pozyskane wyposażenie komputerowe Oddziału Wrocławskiego SEP, Komisja Historyczna Oddziału z upoważnienia Zarządu Oddziału utworzyła obszerną bazę
danych, obejmujących informacje o osiągnięciach naukowych,
zawodowych i społecznych aktualnych członków Oddziału. Dla
ułatwienia zbierania tych informacji Komisja Historyczna przygotowała wzór kwestionariusza ankietowego, który został rozesłany do
kilkudziesięciu aktywnych i wieloletnich członków Oddziału w celu
wypełnienia go i przesłania do Komisji Historycznej Oddziału.
Obydwie te akcje - zbierania biogramów zasłużonych, a już nieżyjących elektryków wrocławskich i tworzenie bazy danych o aktywnych i wieloletnich żyjących członków Oddziału, po konsultacjach
Prezydium Zarządu Oddziału z Komisją Historyczną Oddziału,
zostały w początkach 2001 r. połączone w jedną wspólną całość.
Postanowiono mianowicie zamieścić w tomie drugim „Słownika...”
zarówno biogramy zasłużonych elektryków nieżyjących, jak i biogramy zasłużonych elektryków żyjących. Członkowie Komisji Historycznej Oddziału przejęli na siebie duży trud opracowania redakcyjnego większości biogramów kolegów żyjących w oparciu
o nadesłane kwestionariusze ankietowe i w porozumieniu z opisywanymi w nich osobami. Kol. Tadeusz Kalinowski i kol. Stefan
Sokolnicki jako członkowie Komisji Historycznej opracowali oprócz
tego prawie połowę biogramów zasłużonych elektryków nieżyjących, dla których trudno było znaleźć innych autorów. Natomiast
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kol. Michał Wiland przejął na siebie całokształt gromadzenia spływających do Komisji Historycznej biogramów oraz opiekę nad
kolejnymi fazami procesu wydawniczego, obejmującymi komputeropisanie tekstów wraz z ich korektą, skanowanie fotografii dołączonych do biogramów kolegów żyjących, formatyzację związaną
ze zmianą formatu A4 komputeropisania na format B5 wydawnictwa oraz druk 350 egz. „Słownika ...” wraz z oprawą. W pracach
końcowych i korekcie uczestniczył kol. Zbigniew Zieliński.
Przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału kol. Ryszard Sroczyński uczestniczył z ramienia Oddziału Wrocławskiego SEP
w pracach Centralnej Komisji Historycznej SEP w Warszawie. Brał
tam m.in. czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt.: „Wkład Polaków do rozwoju techniki światowej”, jaka odbyła
się w Muzeum Techniki w Warszawie 5. czerwca 2000 r., w ramach
której był autorem referatu pt. „Inżynieria Materiałowa - Materiałoznawstwo w Elektrotechnice. Pierwsze egzemplarze świeżo wydanego drugiego tomu „Słownika ...” zostały wręczone opisywanym
w nim kilkunastu zasłużonym seniorom SEP na dorocznym spotkaniu Prezydium Zarządu Oddziału z seniorami Oddziału w dniu
18. grudnia 2001r.

Kadencja 35 (2002- 2006)
Skład komisji:
1. kol. Zbigniew Zieliński
2. kol. Michał Wiland
3. kol. Konrad Josiński
4. kol. Tadeusz Kalinowski
4. kol. Czesław Kopczyński
5. kol. Stefan Sokolnicki

- przewodniczący
- z-ca przewodniczącego
- członek
- członek
- członek
- członek

Jako podstawowe zadanie Komisja przyjęła wydanie III tomu
Słownika Biograficznego Zasłużonych Elektryków Wrocławskich,
w związku z czym odbyła kilkanaście posiedzeń. Głównym ich
celem było typowanie i analiza zgłoszeń kandydatów do III tomu,
zgłoszonych przez dziekanaty: Wydziałów Elektrycznego i Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, a także Kolegiów Sekcji Wrocławskiego Oddziału SEP, oraz ustalenie działań zmierzających do
uzyskania biogramów i ewentualny udział w ich opracowaniu.
Opracowanie redakcyjne wykonał przewodniczący Komisji. W
efekcie opracowano do III tomu 12 biogramów kolegów zmarłych
i 28 - kolegów żyjących. Zaproponowano, by w przyszłości wydawać następne tomy w cyklu 2-ch kadencji.
III tom Słownika ukazał się w 2005 r.
W październiku 2006 roku ukazało się z okazji 60-lecia Oddziału
Wrocławskiego SEP wydanie jubileuszowe, którego głównym redaktorem był kol. Zbigniew Lubczyński.
Dzieło to nie ma precedensu w dziejach wydawnictw SEP Dolnego
Śląska.
Objętość 247 stron a na nich: dwa referaty oraz szkic historii Oddziału Wrocławskiego, począwszy od jego lwowskich i wrocławskich korzeni a skończywszy współcześnie.
Opracowanie to dokumentuje 60- letni dorobek Oddziału Wrocławskiego, i dedykowane jest zarówno żyjącym, tym którzy odeszli do
wieczności jak i potomnym. Stworzone po to, aby osiągnięcia ludzi
tworzących historię SEP i pamięć o nich ocalić od zapomnienia.
opracował Tadeusz Kalinowski
członek Komisji Historycznej
Oddziału Wrocławskiego SEP

Od Redakcji. Dla ciągłości historycznej podajemy skład Komisji
Historycznej w kadencji 36 (2006-2010): Zbigniew Lubczyński
przewodniczący, Konrad Josiński sekretarz, członkowie: Tadeusz
Kalinowski, Czesław Kopczyński, Stefan Sokolnicki, Anna Tomczyk, Elżbieta Zachemba.

Z ŻYCIA FEDERACJI
W przyszłym roku Wrocławska Rada FSNT NOT obchodzić będzie 60. rocznicę działalności. Z tej okazji publikujemy poniżej
kilka informacji związanych z historią i dniem dzisiejszym Federacji.
Z historii polskiego ruchu inżynierskiego
1835 rok - utworzenie w Paryżu Towarzystwa Politechnicznego Polskiego,
1945 rok - Powołanie Naczelnej Organizacji Technicznej.
Zjazdy i kongresy techników polskich:
1882 rok - I Zjazd Techników Polskich w Krakowie,
1886 rok - II Zjazd Techników Polskich we Lwowie,
1894 rok - III Zjazd Techników Polskich we Lwowie,
1899 rok - IV Zjazd Techników Polskich w Krakowie,
1910 rok - V Zjazd Techników Polskich we Lwowie,
1912 rok - VI Zjazd Techników Polskich w Krakowie,
1917 rok - VII Zjazd Techników Polskich w Warszawie.
Trzy ogólnopolskie zjazdy techników zorganizowane przez Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych:
1923 rok - I Zjazd w Warszawie,
1927 rok - II Zjazd we Lwowie,
1929 rok - III Zjazd w Poznaniu.
1937 rok - Polski Kongres Inżynierów we Lwowie,
1938 rok - Polski Kongres Techników,
W powojennej Polsce do chwili obecnej FSNT NOT zorganizowała 11 Kongresów Techników Polskich:
▪ I Kongres odbył się 1-3 grudnia 1946 r. w Katowicach pod hasłem „Realizacja Planu Odbudowy - to utrwalenie naszych granic, to dobrobyt
ogólny”,
▪ II Kongres odbył się 28-29 września 1952 r. w Warszawie pod hasłem
„Inżynierowie i technicy w szeregach Frontu Narodowego walki o postęp
techniczny, pokój i socjalizm”,
▪ III Kongres odbył się 24-26 lutego 1957 r. w Warszawie pod hasłem
„Zapewnienie technice właściwej roli i znaczenia jako podstawowego
czynnika rozwoju i postępu gospodarczego w kraju”,
▪ IV Kongres odbył się 12-14 lutego 1961 r. we Wrocławiu pod hasłem
„Plan 1961-65 - planem modernizacji i rekonstrukcji technicznej”,
▪ V Kongres odbył się 10-12 lutego 1966 r. w Zabrzu pod hasłem „Jakość
= kadra + technika + organizacja”,
▪ VI Kongres odbył się 2-4 września 1971 r. w Poznaniu pod hasłem
„Technika w procesie intensyfikacji gospodarki”. Po raz pierwszy w Kongresie wzięli udział przedstawiciele Polonii Zagranicznej. W wyniku tego
zaproszenia nawiązano kontakty z polonijną inteligencją techniczną,
▪ VII Kongres odbył się 22-24 kwietnia 1977 r. w Warszawie pod hasłem
„Twórczą pracą pomnażamy moc i dobrobyt Ojczyzny”,
▪ VIII Kongres odbył się 8-10 października 1982 r. w Łodzi pod hasłem „
„Być narodowi użytecznym”. W toku obrad tego Kongresu podjęto decyzję o wprowadzaniu nowej numeracji Kongresów nawiązującej do Zjazdów Techników Polskich, rozpoczynając od I Zjazdu w 1882 r. Zjazdów
tych do 1939 r. odbyło się ogółem 12, czyli VIII Kongres stał się XX,
▪ XXI Kongres (IX) odbył się 23-25 kwietnia 1987 r. w Gdańsku pod hasłem „Technika dla człowieka i kraju”. Na Kongresie tym przyjęto miedzy
innymi „Ogólne zasady etycznego postępowania inżynierów i techników”,
▪ XXII Kongres odbył się w Warszawie w dwóch częściach: I sesja 27-28
listopada 1991 r., II sesja 10 września 1992 r. pod hasłem „Inżynierowie
i technicy Ojczyźnie”. Kongres ten dokonał samooceny i rozliczenia działalności NOT-u w czasach PRL,
▪ XXIII Kongres, który rozpoczął się w 2001 r. w Warszawie, a zakończył
się 18.06.2002 r. w Poznaniu miał za zadanie integrację NOT-u z technicznymi środowiskami politechnik, jednostek badawczo-rozwojowych
i PAN. Na Kongresie określono rolę i zadania środowiska technicznego
oraz organizacji inżynierskiej w gospodarce rynkowej. NOT podjął realizację programu projektów celowych oraz wspierania innowacyjności
gospodarki organizując w Warszawie Centrum Innowacji, a w kraju 35
Ośrodków Innowacji.
Odnosząc się do Kongresów Techników Polskich prof. Ignacy Brach, który
był organizatorem i głównym referentem I Kongresu w Katowicach, wspominał: „Kongres katowicki był wydarzeniem jakiego później już nie mieliśmy w Polsce Ludowej. Przyjechało 3 tyś. inżynierów, każdy na swój koszt,

tylko nieliczni ze skierowaniami. Mieliśmy jako inżynierowie znakomitą
przewagę nad wszystkim i wszystkimi”.
„Na II Kongresie Techników w 1952 r. już nas nie pytano, co trzeba zrobić.
- Nasze późniejsze Kongresy począwszy od IV odbywały się zawsze po
zjazdach partii, abyśmy czuli się wykonawcami, a nie próbowali wysuwać
koncepcji własnych”.
Nie oznacza to, że działacze NOT całkowicie ulegali tej presji. Warto przytoczyć fragment wystąpienia z trybuny sejmowej posła i prezesa R.G. NOT
(1971-76) prof. Jerzego Bukowskiego: „Nie zapominajmy, że o nowoczesności w coraz większym stopniu decydować musi racjonalna, szybka,
twórcza myśl techniczna wsparta rekonstrukcją zakładów, a nie ciągle
jeszcze przeciągające się nad miarę inwestycje oparte na licencjach reprezentujących nowoczesność sprzed kilku lat”.

Ze statutu Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
§6
Celem FSNT - NOT jest:
1) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń
członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,
2) obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich
statutowych działań,
3) oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki,
4) kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
5) działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz
ochrony ich pozycji zawodowej.
§7
FSNT - NOT realizuje swoje cele przez:
1) reprezentowanie członków FSNT – NOT z ich upoważnienia,
2) prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w odniesieniu do
kierunków i warunków rozwoju edukacji, nauki, techniki i gospodarki
oraz statusu inżyniera i technika,
3) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,
4) organizowanie wspólnych, interdyscyplinarnych imprez technicznych,
gospodarczych i kulturalnych oraz organizowanie i prowadzenie usług
na potrzeby członkowskich stowarzyszeń,
5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi,
6) działalność wydawniczą i informacyjną,
7) sprawowanie opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej,
8) prowadzenie działalności szkoleniowej oraz nadawanie specjalizacji zawodowej inżynierów i techników o zasięgu krajowym i zagranicznym,
9) wspomaganie działań mających na celu nadawanie uprawnień zawodowych,
10) zakładanie oraz prowadzenie domów i klubów technika, ośrodków doskonalenia kadr, bibliotek , ośrodków postępu technicznego, muzeów
i domów pracy twórczej,
11) przestrzeganie etyki zawodowej,
12) przeznaczenie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej
na cele statutowe.

Władze Federacji w kadencji 2004 - 2008
Najwyższą władzą FSNT NOT jest Rada Krajowa, władzą wykonawczą
- Zarząd Główny, organem kontrolnym - Główna Komisja Rewizyjna
Zarząd FSNT NOT
Prezes:
Wojciech Ratyński
Wiceprezesi:
Zbigniew Lange
Grzegorz Lipowski
Janusz Maciejewicz
Ewa Mańkiewicz-Cudny
Józef Suchy
Sekr. generalny:
Kazimierz Wawrzyniak

(SITR)
(SEP)
(SITG)
(SITG)
(TKT)
(STOP)
(SIMP)

Główna Komisja Rewizyjna FSNT NOT
Przewodniczący: Zenon Michota (SITG)
Wiceprzewodn.:
Stanisław Petrykowski (SITPMB)
Sekretarz:
Andrzej Gembarzewski (SITLiD)
Członkowie:
Krzysztof Cisek (SGP), Piotr Gondek (SEP), Edward
Ludera (SITK), Jarosław Nowak (PTChD), Bogdan Tatarowski (POLALARM), Tadeusz Wilczek (SITPNiG)
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in format or

Z ŻYCIA FEDERACJI
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT, to:

Wrocławska Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

36 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych:
1. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
2. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu
Chemicznego (SITPChem.)
3. Stowarzyszenie Techników Cukrowników (STC)
4. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
5. Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP)
6. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)
7. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu
Hutniczego w Polsce (SITPH)
8. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu
Materiałów Budowlanych (SITPMB)
9. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK)
10. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
(SITLiD)
11. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
12. Stowarzyszenie Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych i Opakowań „PROPAK”
13. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG)
14. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP)
15. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO)
16. Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP)
17. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów
i Techników Rolnictwa (SITR)
18. Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki „POLSPAR”
19. Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew
20. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
21. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
22. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
23. Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP)
24. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych
i Melioracyjnych (SITWM)
25. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)
26. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
(PZSWiR)
27. Polskie Towarzystwo Historii Techniki (PTHT)
28. Towarzystwo Kultury Technicznej (TKT)
29. Towarzystwo Konsultantów Polskich (TKP)
30. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR)
31. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji
(ATEST-Q)
32. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów
i Instalatorów Systemów Alarmowych (POLALARM)
33. Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
(The Institution of Polish Engineers in Great Britain)
34. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
35. Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Rurociągów
36. Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

Zarząd WR FSNT NOT
Prezes:
Czesław Szczegielniak (SITWM)
Wiceprezesi:
Krystyna Szcześniak (PZITB)
Janusz Gondek (SEP)
Bogusław Huczyński (SITR)
Sekretarz:
Paweł Zając (SGP)
Komisja Rewizyjna WR FSNT NOT
Przewodniczący: Kazimierz Nowak (SIMP)
Wiceprzewodn.:
Wojciech Ostoja-Domaradzki (SITPNiG)
Członkowie:
Jan Zuzok (SEP)
Stanisław Daniluk (SITPMB)
Anna Mielnik (SGP)
Celem Wrocławskiej Rady FSNT NOT jest:
▪ integrowanie i wspomaganie oddziałów stowarzyszeń członkowskich
w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu wspólnych potrzeb,
▪ obrona interesów członkowskich oddziałów stowarzyszeń oraz wspomaganie ich działań statutowych,
▪ współuczestniczenie w rozwoju nauki, edukacji, techniki i gospodarki,
▪ kształtowanie etyki korzystania z zasobów środowiska naturalnego
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
▪ działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz
ochrony ich pozycji zawodowej,
▪ popularyzowanie rozwiązań technicznych, techniczno-organizacyjnych,
krajowych i zagranicznych,
▪ popularyzowanie twórców techniki i ich osiągnięć,
▪ kultywowanie historii techniki i ochrona zabytków techniki.
Wykaz Oddziałów SNT - członków Wrocławskiej Rady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział we Wrocławiu, Przewodniczący: mgr inż. Tadeusz Nawracaj,
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS),
Prezes: dr inż. Andrzej Dziubek,
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Oddział Wrocławski,
Prezes: inż. Krzysztof Nowicki,
Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP),
Prezes: mgr inż. Tadeusz Wiśniewski,
Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP),
Przewodnicząca: mgr inż. Elżbieta Paradowska,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
(SIMP), Przewodniczący: mgr inż. Andrzej Woźniacki,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
(SITLiD), Przewodniczący: dr inż. Bernard Konca,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG),
Przewodniczący: dr inż. Marek Sikora,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK)
Oddział we Wrocławiu, Prezes: Leszek Krawczk,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), Prezes: mgr Alfred Gordon,
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.), Przewodnicząca: mgr inż. Gabriela
Bączkowska,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO),
Przewodnicząca: mgr inż. Barbara Paluch,
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP),
Prezes: dr hab. inż. inż. Tadeusz Mikulczyński,
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR), Przewodniczący: dr inż. Piotr Gorzelany,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
(SITWM), Przewodniczący: dr hab. Leszek Pływaczyk,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
(SITPChem.) Prezes: inż. Adam Mazur,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
„Organika-Rokita” (SITPCH-ROKITA), Prezes: inż. Roman Bajda,
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG),
Prezes: mgr inż. Ryszard Olfans,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
(SITMN) - Koło Zakładowe przy HUTMEN S.A.,
Przewodnicząca Koła mgr inż. Halina Jędrosz,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP),
Prezes: Zbigniew Klim.

Członkowie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
działający w strukturach Naczelnej Organizacji Technicznej.
Jubileusz 60. lat działalności Naczelnej Organizacji Technicznej
na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu jest stosowną okazją by przypomnieć tych z pośród członków Oddziału Wrocławskiego SEP,
którzy w sposób szczególny wzbogacili dorobek NOT - Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przez uczestnictwo we władzach WR FSNT NOT, uprzednio w Zarządzie Wojewódzkim NOT,
czy też w Radzie Wojewódzkiej NOT.
W chronologicznym układzie należą do nich Koledzy:
▪ Zygmunt Reingold - prezes Oddziału Wrocławskiego SEP
w latach 1951-52. Pełnił funkcję skarbnika Zarządu Wojewódzkiego NOT w latach 1950-51 i wiceprzewodniczącego Z/W w latach 1951-52 i 1952-1955.
▪ Jerzy Ignacy Skowroński - członek honorowy SEP. Był przewodniczącym Z/W NOT w kadencji 1955-57.
▪ Józef Prószyński - prezes Oddziału Wrocławskiego SEP w latach 1953-54 i 1954-55. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Z/W NOT w okresie 1957-58. i 1958-60.
▪ Tadeusz Rutkowski - członek założyciel Oddziału Wrocławskiego SEP, zasłużony senior SEP. Był sekretarzem Z/W NOT
w latach 1960-63.
▪ Włodzimierz Gogolewski - prezes Oddziału Wrocławskiego
SEP w latach 1969-70 i 1970-71. Był członkiem Prezydium Z/W
NOT w latach 1966-69 i 1969-1971.
▪ Czesław Nahorski - działacz Oddziału, dyrektor Zakładów Energetycznych Okręgu Dolnośląskiego. Był członkiem Z/W NOT
w latach 1966-68.
▪ Leopold Ostrasz - prezes Oddziału Wrocławskiego SEP w latach 1963-64; 1964-65; 1965-66; 1966-67;1967-68 i 1968-69.
Był zastępcą przewodniczącego Z/W NOT w okresie 1966-1969
i zastępcą przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NOT w latach 1983-85, 1985-87, 1987-1990, 1990-93, 1993-97,1997-00,
2000-04.
▪ Stefan Korczyk - wiceprezes Oddziału w latach 1951-56, 197172. Był członkiem Komisji Rewizyjnej NOT w latach 1966-69,
1969-72, 1972-76.
▪ Zygmunt Kwieduk - wiceprezes Oddziału w latach1968-69,
1969-70, 1979-71, 1971-72, 1972-75. Był członkiem Z/W NOT
w latach1969-72, członkiem Prezydium Z/W NOT w latach 197276 i 1976-83.
▪ Czesław Pawłowicz - działacz Oddziału. Był zastępcą członka
Rady Wojewódzkiej NOT w latach1969-72.
▪ Jan Trojak - prezes Oddziału Wrocławskiego SEP w latach
1971-72;1972-75 i 1975-78. Był członkiem Z/W NOT w latach
1971-72, członkiem Prezydium Z/W NOT w latach 1972-76 RW
NOT w okresie 1975-78.
▪ Józef Szpak - prezes Oddziału Wrocławskiego SEP w latach
1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63 i 1978-81. Był członkiem
RW NOT w okresie 1978-81.
▪ Zbigniew Walter - wiceprezes Oddziału latach 1975-78 i 197881. Był członkiem Prezydium RW NOT w latach 1976-83.
▪ Zbigniew Gąsiorowski - sekretarz Oddziału Wrocławskiego
SEP w latach 1975-78, 1978-81, 1981-84. Był członkiem Komisji
Rewizyjnej RW NOT w latach 1976-83.
▪ Eugeniusz Laskowski - wiceprezes Oddziału Wrocławskiego
SEP w latach 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-75. Był członkiem RW NOT w kadencji1976-83.

▪ Zbigniew Zieliński - wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP
w latach 1994-98, 1998-02, 2002-06. Był członkiem RW NOT
w kadencjach 1983-85, 1985-87, 1987-90.
▪ Marian Hawryszczyszyn - działacz Oddziału. Był członkiem
RW NOT w kadencji 1983-85, 1985-87, w kadencji1987-90 był
członkiem Komisji Rewizyjnej NOT.
▪ Jan Zuzok - prezes Oddziału Wrocławskiego SEP w latach
1987-90. Był członkiem RW NOT w okresie 1985-87 i 1987-90,
członkiem Komisji Rewizyjnej NOT 1993-97, 1997-00, 2000-04,
2004-08.
▪ Jan Lewczyk - sekretarz Oddziału w latach 1962-63, 1963-64,
1964-65, 1965-66. Był członkiem RW NOT w kadencji 199093,1993-98.
▪ Tadeusz Olichwer - wiceprezes Oddziału w kadencjach 199094, 1994-98. Był członkiem WR FSNT NOT w kadencji 2000-04,
2004-08.
▪ Bohdan Synal - prezes Oddziału w kadencji 1998-02 i 2002-06.
Był członkiem WR FSNT NOT w kadencjach 1998-00, 2000-04,
2004-08.
▪ Tadeusz Sokołowski - sekretarz Oddziału w latach 1994-98,
1998-02, 2002-06. Był członkiem WR FSNT NOT w kadencjach
2002-04, 2004-08.
▪ Janusz Gondek - członek Zarządu Oddziału w latach 1998-02
i 2002-06, 2006-10. Wiceprezes Zarządu WR FSNT NOT, Członek RW FSNT NOT w kadencjach: 2002-04 i 2004-08.
▪ Krzysztof Nowicki - prezes Oddziału w kadencji 2006-2010.
Członek WR FSNT NOT w latach 2006-08.
▪ Ryszard Kordas - skarbnik Oddziału w latach 2002-06 i 200610. Członek RW FSNT NOT w okresie 2006-08.
Niezależnie od udziału we władzach czy też pracach Zarządu Wojewódzkiego NOT, Rady Wojewódzkiej FSNT NOT, Komisji Rewizyjnej RW NOT wielu kolegów, członków SEP przewodniczyło bądź
uczestniczyło w pracach komisji, komitetów Rady Wojewódzkiej.
▪ Leopold Ostrasz przewodniczył Komitetowi Naukowo-Technicznemu ds. Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
w kadencji 1990-1993
▪ Jacek Malko przewodniczył Komitetowi Naukowo-Technicznemu ds. Gospodarki Energetycznej w kadencji 1993-1997
▪ Zbigniew Lubczyński przewodniczył Komisji Etyki Zawodowej
▪ Zbigniew Zieliński przewodniczył Zespołowi ds. Współpracy
z zagranicznymi organizacjami technicznymi: VDE w Dreźnie,
VPI w Wiedniu oraz PVTS w Pradze w kadencji 2000-2004.
Ze wspólnie podejmowanych i organizowanych przez SEP i NOT
działań wymienić można:
- organizację i powołanie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w tym
jej Wydziału Elektrycznego,
- organizację i udział w imprezach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki,
- współdziałanie w organizacji IV Kongresu Techników Polskich
we Wrocławiu,
- organizowanie wspólnie konferencji naukowo-technicznych,
- zapraszanie na imprezy SEP przedstawicieli władz RW NOT
i innych stowarzyszeń naukowo-technicznych. Szczególnie bliską współpracę utrzymywano ze SITK, SIMP, SITR, SITG.

▪ Zbigniew Lubczyński - prezes Oddziału Wrocławskiego SEP
w latach 1981-83, 83-86 i 1990-94,1994-98. Był członkiem RW
NOT w okresie 1981-83,1983-85,1985-87,1987-90, 1990-93,
1993-97,1997-98. Ponadto w latach 1983-85 był przewodniczącym zespołu ds. społecznej rangi zawodu inżyniera i technika,
w okresie 1990-97 przewodniczył Komisji N-T ds. Etyki Zawodowej.
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Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

in format or

XXXIV NWZD SEP
Zarząd Główny SEP zwołał do Warszawy na 19. grudnia 2007 r.
XXXIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP.
Głównym celem Zjazdu było:
- podjęcie uchwały sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia oraz
zatwierdzenia nowych regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
- wybory uzupełniające do GSK, w związku ze zwiększeniem jego
składu do 7 członków,
- podjęcie uchwały w sprawie uroczystych obchodów 90. rocznicy
powstania SEP.
Nasz Oddział reprezentowali członkowie honorowi: kol. kol. Bohdan Synal, Zbigniew Lubczyński oraz delegaci wybrani na XXXIV
NWZD SEP: kol. kol.: Mieczysław Bednarski, Kazimierz Chabowski, Jerzy Chorąży, Janusz Gondek, Ryszard Kordas, Jan Lewczyk, Krzysztof Nowicki, Zenon Okraszewski.

Kol. Bohdan Synal wraz z prezesem SEP - Jerzym Barglikiem wręcza wyróżnienie
prezesowi Oddziału Szczecińskiego - Piotrowi Szymczakowi za działalność statutową.

Sala obrad XXXIV NWZD SEP.

Delegaci XXXIV NWZD SEP.

Przygotowanie do obchodów
90. rocznicy powstania SEP

Spotkanie świąteczno-noworoczne

W ramach przygotowań do uroczystych obchodów 90. rocznicy
powstania Stowarzyszenia, Centralna Komisja Historyczna SEP
zamierza przygotować i wydać monografię upamiętniającą działalność Stowarzyszenia. W związku z tym Prezes SEP pisze: „zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w sporządzeniu dokumentacji fotograficznej miejsc i obiektów związanych z historią polskiej
elektryki”.. Prosimy czytelników o sugestie.
elektryki”
W tym też miejscu na życzenie Centralnej Komisji Historycznej SEP zamieszczamy prośbę o wsparcie w zakresie uruchomienia serii reprintówzabytków wydawniczych książek wydanych w języku polskim, a dotyczących elektryki (załącznik na stronie obok).

XXX lecie Oddziału Gorzowskiego SEP

W 2007 roku Oddział Gorzowski SEP
obchodził swoje XXX lecie. Otrzymaliśmy zaproszenie i okolicznościową
jubileuszową historię Oddziału.
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Po zamknięciu obrad XXXIV NWZD odbyło się tradycyjne spotkanie
świąteczno-noworoczne działaczy i sympatyków Stowarzyszenia.
Nowością tegorocznego spotkania było to, że mógł w nim uczestniczyć każdy członek Stowarzyszenia po uprzednim zgłoszeniu tego
zamiaru w Biurze Zarządu Głównego SEP (np. drogą elektroniczną).

PISALI O NAS

Energetyka nr 12/2006 r. W dziale „Stowarzyszenie Elektryków
Polskich wydarzenia, fakty, opinie” ukazała się obszerna informacja pt „Diamentowy jubileusz
Oddziału Wrocławskiego SEP
1946-2006 „opracowana na podstawie materiałów udostępnionych przez kol. Zbigniewa Lubczyńskiego”, jak pisze redaktor
Naczelny Energetyki ukrywający
się pod inicjałami TEK. Na stronach 954 i 955 zamieszczono 7
charakterystycznych zdjęć i opis
uroczystości jubileuszowej, która
miała miejsce 28. października
2006 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

mości Elektrotechniczne w dziale „z życia Stowarzyszenia Elektryków Polskich” ukazała się
notatka sygnowana przez Redaktora Naczelnego pisma pt.
„Diamentowy jubileusz Oddziału
Wrocławskiego SEP” omawiająca przebieg uroczystości jubileuszowych - NWZCz. W dziale
„wydawnictwa” przedstawiono
monografię wydaną z okazji 60
lecia Oddziału Wrocławskiego
SEP: „Wydawnictwo ma bardzo staranną szatę graficzną,
zawiera liczne ilustracje dokumentujące bogatą działalność
Oddziału oraz zdjęcia materiałów archiwalnych”.

Spektrum nr (7-8) 2007 dziale
„artykuły naukowe i techniczne” zamieszcza wygłoszony
15. maja 2007 r. na seminarium
„Nowe prawo energetyczne”
przez kolegów Krzysztofa Nowickiego i Zbigniewa Lubczyńskiego referat p/t: ”Systemy
kształcenia zawodowego na tle
zmian w gospodarowaniu zasobami ludzkimi w społeczeństwie informacyjnym”.
W tym też numerze zawarta
jest relacja z cyklu seminariów
poświęconych nowemu prawu energetycznemu w tym też
jego wrocławskiej edycji.

Energetyka nr 10/2007 r. zamieszcza artykuł kol. kol. Tadeusza Kalinowskiego i Stefana
Sokolnickiego w dziale „elektroenergetycy polscy” p/t „Zbigniew Zieliński (1929-2006)”
- wspomnienie o długoletnim
działaczu naszego Oddziału wiceprezesie i przewodniczącym
Sekcji Energetycznej i Komisji
Historycznej. Artykuł poprzedza wprowadzenie Redaktora
Naczelnego, który w pierwszym zdaniu pisze „Dr inż. Zbigniew Zieliński przez wiele lat
był współpracownikiem naszego miesięcznika „Energetyka”
i przyjacielem redakcji.”

Załącznik:
Centralna Komisja Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich przystąpiła
do wydawania reprintów pierwszych dzieł w jĊzyku polskim dotyczących elektryki.
W 2004 roku przygotowano reprint dzieła ksiĊdza Józefa OsiĔskiego pt.: „Sposob
ubespieczaiący Īycie y maiątek od piorunów”, wydanego w Drukarni Zgromadzenia
Pijarów w Krakowie w 1784 roku.
Obecnie trwają przygotowania do wydania kolejnych ksiąĪek opublikowanych
w jĊzyku polskim w XVIII wieku.
Zwracamy siĊ do instytucji i osób ceniących tradycje polskiej elektryki
do udzielenia pomocy materialnej w wydaniu tych niezwykle wartoĞciowych reprintów.
Przewiduje siĊ wydanie reprintów nastĊpujących ksiąĪek:
1. Scheidt Franciszek: „O elektrycznoĞci uĪywaney w ciałach ziemskich
i atmosferze”, Kraków, Druk. Szkoły Głównej Koronney, 1786 r.
2. TrzciĔski Andrzej: „Dyssertacya o uĪywaniu lekarskim elektrycznoĞci”,
Kraków, Druk. Ignacego Grebla, 1787 r.
3. Łapicki Stefan „Wykład własnoĞci przednieyszych skutków elektrycznoĞci”,
Wilno, Druk. Akademiy WileĔskiej, 1790 r.
Członkowie CKH SEP pozostają z nadzieją, Īe dziĊki pomocy sponsorów niektóre
z tych pozycji ukaĪą siĊ w niedługim okresie.
Przewodniczący CKH SEP:

mgr inĪ. Jan Jagoda

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Dział Ogólnotechniczny
ul. ĝwiĊtokrzyska 14, 00-050 Warszawa
e-mail: ot.sep@sep.com.pl

Rachunek bankowy:

44116022020000000060848985
Bank MILLENNIUM S.A.
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