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Krajowy zjazd
Stowarzyszenia
Elektryków Polskich
Podobno to się rzadko zdarza. Zjazd podjął uchwałę, w której dziękuje się organizatorom za pracę. Najstarsi delegaci nie pamiętają
podobnego przypadku. Zaczęło się dwa lata
temu. Zarząd Główny zdecydował o organizacji Walnego Zjazdu Delegatów w Zielonej
Górze. Jednomyślności w szeregach członków Zarządu nie było, ale protesty nie były
wystarczająco silne i udało się. Argumentem
przemawiającym za Zjazdem w Zielonej
Górze była 50. rocznica powstania Oddziału
SEP, 2 lata wcześniej powstało województwo
zielonogórskie. Zjazd poprzedzały wybory do
władz lokalnych Stowarzyszenia i od marca

niemal społeczny eksperyment. Zjazd obradował pod hasłem „Nowoczesna edukacja
i wiedza warunkiem rozwoju Polski”. Ważne
wydarzenie w branży elektrycznej pozwoli na
ugruntowanie w świadomości zainteresowanych informacji, że Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu
Zielonogórskiego odgrywa istotną rolę
w życiu polskich elektryków. Organizatorzy
nie mają pewności czy wszyscy zgadzają się
z ostatnim zdaniem, co najmniej jedną
uchwałę w tej sprawie już mamy.
Wszystko, co zostało do tego miejsca napisane jest tylko wstępem do najważniejszej

czy fakt wydania polecenia opuszczenia przez
stałych użytkowników parkingu przed Gmachem Głównym. Na takie poparcie nie każdy

tego roku gwałtownie wzrosło tempo prac
organizacyjnych. Wybór Uniwersytetu na
miejsce obrad nigdy nie budził wątpliwości.
Kształcenie techniczne na Uniwersytecie to

części, która będzie podziękowaniem za
pomoc w przygotowaniu Zjazdu. O zaangażowaniu JM Rektora prof. Michała Kisielewicza w przygotowanie Zjazdu niech świad-

może liczyć. Dziękujemy, oczywiście nie
tylko za parking.
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, prof. Jerzy
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Bolikowski od pierwszej chwili popierał
pomysł zorganizowania Zjazdu w Zielonej
Górze. Był obecny zawsze tam gdzie potrzebne było wsparcie ważnej osobistości.
Jest wieloletnim członkiem SEP-u i Zjazd to
także jego święto.
Komitet Organizacyjny składał się z kilkunastu osób, a mimo to nie udało się
wszystkiego przewidzieć. Dyrektor administracyjny uczelni inż. Andrzej Rybicki przewidział. Oddał do dyspozycji organizatorów
wieloletnich pracowników - Jana Ostrowskiego i mgr Leszka Wilczyńskiego, których
praca daleko przekraczała zwyczajowo przyjęte normy. Mgr Lech Cembrowicz i mgr
Mirosław Kowalski wykazali większą niż
zwykłą uprzejmość organizatorom, szczególnie podczas negocjacji umów. Od nich zależał w dużej mierze budżet środków finansowych na naszą działalność.
Trzy ważne imprezy towarzyszyły Zjazdowi w Zielonej Górze. Pierwsza to wystawa
pt. „Elektryka dla Gospodarki”. Udział
w wystawie wzięło 11 firm z branży elektrycznej. W eksponowanym miejscu umieszczono zakłady związane z naszym regionem.
Odbyło się także seminarium naukowotechniczne „Pomiary i Sterowanie w Energetyce”. I wreszcie wystawa długo oczekiwana
w środowisku elektryków. Nasz wielki rodak
Michał Doliwo-Dobrowolski doczekał się
odpowiedniego traktowania przysługującego
wielkiemu wynalazcy z dziedziny elektrotechniki. Oddział Szczeciński SEP oraz Politechnika Szczecińska są twórcami tej wystawy.
Na koniec jeszcze jedno podziękowanie Ewa Sapeńko zaopiekowała się Zjazdem
i dzięki jej pracy o wydarzeniu na uczelni
wiedzieli nie tylko właściciele samochodów
parkujących za szlabanem.

Zjazd odwiedziły władze województwa:
marszałek Andrzej Bocheński, przedstawicielka wojewody Antonina Grzegorzewska,
prezydent miasta Zygmunt Listowski. Władze
centralne reprezentowali: dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki
Wojciech Tabiś, wiceprezes URE Wiesław
Wójcik, prezes NOT Wojciech Ratyński,
prezes Izby Energetyki Jacek Szyke.
Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu i wyników głosowania można znaleźć na
stronie http://www.sep.com.pl. W tym miejscu warto odnotować: prezesem SEP-u ponownie został prof. Stanisław Bolkowski. Ze
środowiska zielonogórskiego kol. J. Konecki
został wiceprzewodniczącym Głównego
Sądu Koleżeńskiego.

Sławomir Piontek,
sekretarz Zarządu Oddziału SEP w Zielonej Górze
FOT. NORBERT JĄGOWSKI - SKARBNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU SEP W ZIELONEJ GÓRZE,
KAZIMIERZ ADAMCZEWSKI
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