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Za kilkanaście tygodni,  
dokładnie 9 czerwca,  
minie sto lat od powołania 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Jak do tego doszło? 

W dniach 7–9 czerwca 1919 
roku w Warszawie odbył się zjazd 
założycielski, którego głównym 
celem było podjęcie uchwały 
o utworzeniu Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich, które 
w 1929 roku zmieniło nazwę na 
Stowarzyszenie Elektryków Pol‑
skich. Zjazd został zorganizowa‑
ny na podstawie uchwały z dnia 
7 kwietnia 1919 roku podjętej 
przez członków Koła Elektrotech‑
ników w Warszawie. Do zjazdu 
przystąpiły również Koła Elek‑
trotechników z Lwowa, Krakowa, 
Łodzi, Poznania i Sosnowca. Dzień 
9 czerwca 1919 roku przyjmuje się 
jako datę powstania naszego sto‑
warzyszenia, czyli można powie‑
dzieć, że jesteśmy równolatkami 
niepodległej Polski. 

Trzeba podkreślić, że proces 
zrzeszania techników polskich, 
w tym również elektrotechników, 
w różnych formach organizacyj‑
nych rozpoczął się już w wieku 
XIX. Pod zaborami trzeba było 
wykazać się dużą determinacją, 
aby tego rodzaju stowarzyszenie 
powołać i prowadzić. Pierwszym 
zrzeszeniem elektrotechników 
polskich była Delegacja Elektro‑
techniczna utworzona 27 marca 
1899 roku przy Sekcji Technicz‑
no‑Przemysłowej Warszawskiego 
Oddziału Towarzystwa Popierania 
Rosyjskiego Przemysłu i Handlu 
z przewodniczącym profesorem 
Kazimierzem Obrębowiczem, póź‑
niejszym współtwórcą Politech‑
niki Warszawskiej. Od początku 
cele były bardzo ambitne, m.in. 
edukacja, w tym wydawanie w ję‑
zyku polskim książek i czasopism 
związanych z elektrotechniką, 
tworzenie słownictwa elektro‑
technicznego i przepisów oraz 
normalizacja. 

W roku jubileuszu 100‑lecia 
SEP Zarząd Główny i poszczegól‑

ne Oddziały organizują wydarze‑
nia upamiętniające ludzi, którzy 
odegrali w stowarzyszeniu wy‑
bitną rolę. Na początku kwietnia 
bieżącego  roku w Warszawie odbył 
się III Kongres Elektryki Polskiej, 
a 7 czerwca zwołany będzie Nad‑
zwyczajny Zjazd Delegatów SEP 
w całości poświęcony stuleciu. 

Kto odgrywał na warszawskim 
zjeździe założycielskim  
najważniejszą rolę?  
Czy mógłby pan przybliżyć nazwiska 
najwybitniejszych wówczas 
elektroenergetyków polskich? 

Głównym zadaniem zjazdu 
było powołanie do życia Sto‑
warzyszenia Elektrotechników 
Polskich. Przewodniczącym ko‑
mitetu organizacyjnego zjazdu 
był profesor Mieczysław Poża‑
ryski, główny organizator oraz 
animator środowiska elektryków. 
Wybitny naukowiec, pierwszy 
dziekan Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Warszawskiej. Współ‑
autor wielu książek i publikacji 
z dziedziny elektryki, pisanych 
w języku polskim. Był naturalnym 
kandydatem na prezesa stowa‑
rzyszenia, którą to funkcję pełnił 
przez prawie 10 lat, do 1928 roku. 
W 1925 roku jako pierwszy został 
wybrany Członkiem Honorowym 
Stowarzyszenia. Warto podkre‑
ślić, że profesor Pożaryski był 
rzecznikiem budowy elektrowni 
miejskiej w Płocku w 1927 roku. 
W 1975 roku SEP ufundowało me‑
dal pamiątkowy im. Mieczysława 
Pożaryskiego. 

Członkiem komitetu organi‑
zacyjnego był również profesor 
Roman Podoski, pionier elektry‑
fikacji polskich kolei. Pracował 
na Politechnice Warszawskiej, 
wykształcił szerokie grono inżynie‑
rów zajmujących się elektryfikacją 
kolei. Warto dodać, że syn profe‑
sora, Jan Podoski poszedł w ślady 
ojca, również zajmując się trak‑
cją elektryczną oraz był jednym 
z organizatorów i budowniczych 
metra warszawskiego. 

Ważnym członkiem komitetu 
organizacyjnego był również inż. 
Kazimierz Szpotański, jeden ze 
współtwórców przemysłu elek‑
trotechnicznego w Polsce, za‑
łożyciel znanej w całej Europie 
Fabryki Aparatów Elektrycznych 
K. Szpotański. Kazimierz Szpo‑
tański, Członek Honorowy SEP, 
był prezesem stowarzyszenia 
w latach 1938–1946. Jego syn Jacek 
Szpotański, zmarły w styczniu 
bieżącego roku, był prezesem SEP 
w latach 1981–1987 i 1990–1994. 

W zjeździe założycielskim 
w 1919 roku wzięło udział ponad 
350 osób o znacznym dorobku za‑
wodowym i stowarzyszeniowym.

Na pierwszym zjeździe  
przyjęto Statut SEP.  
Co było jego ideą przewodnią  
i czy w ciągu minionego wieku  
statut ulegał modyfikacjom?  

Do działania stowarzyszenia 
niezbędny był statut. Bez tego 
dokumentu, ani w tamtych cza‑
sach ani obecnie nie jest możliwe 
funkcjonowanie tego rodzaju orga‑
nizacji. Dokument przygotowała 
powołana w tym celu na zjeździe 
Komisja Statutowa. Zarząd miał 
opracować jego ostateczną wer‑
sję i przedłożyć do zatwierdzenia 
władzom, co nastąpiło 7 sierpnia 
1919 roku. Proces związany z zało‑
żeniem SEP został zakończony. 

Statut nadawał kierunki dzia‑
łania i wskazywał obszary, którym 
miał zajmować się SEP. Ideą 
przewodnią było oddziaływanie 
w wielu obszarach związanych 
z szeroko pojętą elektryką – opra‑
cowywanie przepisów, słownictwa, 
współpraca w rozwoju rodzimego 
przemysłu, krzewienie wiedzy 
elektrotechnicznej i ułatwianie 
dostępu do tej wiedzy, łączenie jak 
to nazwano „fachowych sił elektro‑
technicznych”. Dodam, że przed 
wojną praktycznie wszystkie prze‑
pisy, normy techniczne dotyczące 
elektryki były sygnowane bezpo‑
średnio przez SEP lub też SEP 
uczestniczył w ich tworzeniu. 

Rozmowa z Mariuszem PawlaKiEM,  
prezesem Oddziału Płockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wzrastaliśmy 
z Niepodległą

W ciągu stu lat statut wielo‑
krotnie ulegał zmianom, przysto‑
sowując się do nowych warunków 
formalno‑prawnych, ustrojowych 
i organizacyjnych umożliwiających 
sprawniejsze funkcjonowanie sto‑
warzyszenia. Pierwszy raz w dużej 
części statut został zmieniony 
już w 1928 roku na zjeździe w To‑
runiu, podczas którego zapadła 
decyzja o tworzeniu oddziałów 
w miejsce dotychczas powoływa‑
nych kół. Wprowadzono wybory 
bezpośrednie oraz jednoroczne 
kadencje. Statut nadał wtedy 
stowarzyszeniu dzisiejszą nazwę 
Stowarzyszenie Elektryków Pol‑
skich. Ostatniej nowelizacji statu‑
tu dokonano na Nadzwyczajnym 
Walnym Zjeździe w czerwcu 2018 
roku w Warszawie, m.in. w związku 
ze zmianami przepisów ustawy 
o stowarzyszeniach.

w Płocku w latach 1918–1939 
mieszkało i pracowało jeśli nie 
kilkudziesięciu, to co najmniej 
kilkunastu inżynierów różnych 
specjalności. Najwięcej  
w elektrowni w Radziwiu.  
Czy według pana byli zrzeszeni? 

W tym roku obchodzimy 125‑
lecie energetyki płockiej. Umownie 
przyjmuje się rok 1894 jako datę, 
od której w Płocku i okolicach za‑
czął się rozwijać nowy obszar prze‑
mysłu, czyli energetyka. W 1894 
roku w Płocku nad Wisłą, obok 
dawnej stacji filtrów i wodociągów, 
w sąsiedztwie posesji Blumbergów, 
zainstalowano lokomobilę, czyli 
silnik parowy, który napędzał 
za pomocą pasa transmisyjnego 
prądnicę prądu stałego, zasilają‑
cą w energię elektryczną lampy 
łukowe na terenie posesji, żarówki 
w młynie i wodociągach oraz teren 
prywatny właściciela. 

Od tego czasu przybywało 
w Płocku elektryków, którzy pra‑
cowali m.in. w Elektrowni Józe‑
fa i Stanisław Górnickich oraz 
w Elektrowni Miejskiej w Radzi‑
wiu. Niestety, nie zachowały się 
dokumenty, z których wynikałoby, 

że w okresie międzywojennym na 
terenie Płocka była jakaś forma 
organizacyjna stowarzyszająca 
elektryków. W spisie uczestników 
I Zjazdu Elektrotechników Pol‑
skich w dniach 7–9 czerwca 1919 
roku widnieją nazwiska Mirosława 
Sokołowskiego z Płocka oraz Ze‑
nona Sienkiewicza z Kutna. Moż‑
na więc przypuszczać, że elektrycy 
w tym okresie bezpośrednio lub 
pośrednio byli związani z naszym 
stowarzyszeniem. Zresztą wszyst‑
ko, co wiązało się w obszarze 
elektryki w tamtym okresie, było 
związane z SEP.

w jakich okolicznościach,  
już po drugiej wojnie światowej, 
powstał w Płocku Oddział SEP? 

W drugiej połowie 1946 roku 
kilku pracowników energetyki 
płockiej, wśród których był inż. 
Jerzy Cybulski, podjęło inicjatywę 
zorganizowania Oddziału Mazo‑
wieckiego SEP. Oddział ten był jed‑
nym z pierwszych, które powstały 
po wojnie. Powołano go z kilku po‑
wodów, z których najważniejszym, 
według mnie, były stojące przed 
elektrykami zadania. W przedwo‑
jennej Polsce energia elektryczna 
nie była dobrem powszechnym. 
Dostęp do niej miało mniej niż 
40 proc. mieszkańców. Szczególnie 
zacofana była polska wieś, gdzie 
zelektryfikowanych było około 
3 proc. ogółu miejscowości. Po 
zakończeniu wojny sytuacja się 
poprawiła, gdyż statystycznie ze‑
lektryfikowanych było już około 
10 proc. wsi. Trzeba jednak dodać, 
że wysokość tego wskaźnika zwią‑
zana była głównie z przejęciem tzw. 
Ziem Odzyskanych, na których 
infrastruktura była bardzo dobrze 
rozwinięta. Po wojnie na bazie sy‑
tuacji społeczno‑politycznej plano‑
wano gwałtowny rozwój przemysłu, 
szybką elektryfikację miast i wsi. 
Do tego z jednej strony potrzebne 
były kadry, ale z drugiej również 
dostęp do fachowej wiedzy. Kto 
mógł lepiej być przygotowanym 
do tych zadań jak nie SEP i jego 
członkowie? 

Po drugie, stowarzyszenie 
ugruntowało swoją społeczną 
misję pracy dla innych, co do‑
skonale wpisywało się w ów‑
czesną rzeczywistość. Kolejną 
okolicznością było oczekiwane 
przez mieszkańców podniesienie 
standardów życia, w tym dostęp 
do elektryczności. To wszystko 
wpisane w przepisy i statut SEP 
umożliwiało powstawanie i rozwój 
tego rodzaju organizacji. 

Oddział Płocki SEP  
musiał przejść prawdziwą ewolucję 
związaną z bardzo szybkim rozwojem 
miasta w latach 60. i 70. XX wieku.  
w jaki sposób wpłynęło  
to na działalność stowarzyszenia? 

Przez ponad 70 lat działalności 
przechodziliśmy szereg zmian 
organizacyjnych. Rozwój Płocka 
spowodował zapotrzebowanie 
na pracowników z różnych dzie‑
dzin, w tym również elektryków. 
Oddział Mazowiecki, bo tak się 
wówczas nazywał, miał w tym duży 
udział. Prowadziliśmy szkolenia, 
kursy oraz podejmowano inicja‑
tywy, czyny społeczne, które były 
zresztą powszechne w tamtych 
czasach. Podczas budowy amfi‑
teatru w Płocku nasi członkowie 
wykonali społecznie dokumenta‑
cję techniczną związaną z oświe‑
tleniem. W zachowanych proto‑
kołach zebrań Zarządu naszego 
oddziału z lat 1954–1969 można 
przeczytać o podejmowanych 
uchwałach zobowiązujących kie‑
rownictwo zakładu energetycz‑
nego w Płocku do określonych 
działań podnoszących kwalifikacje 
pracowników lub do realizacji za‑
dań inwestycyjnych. 

Dokończenie na str. 10Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania świąteczno-noworocznego sEP, 2019. Fot. archiwum stowarzyszenia Elektryków Polskich oddział w Płocku
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Dokończenie ze str. 9

Największą zmianę organiza-
cyjną przechodziliśmy w połowie 
lat 70. po zmianach administra-
cyjnych w Polsce, gdy w 1975 
roku reaktywowano województwo 
płockie. Oddział Mazowiecki SEP 
zmienił nazwę na Oddział Płocki. 
W 1978 roku powstał Oddział Cie-
chanowski, a w 1979 roku Oddział 
Ostrołęcki. Wraz z powstaniem 
tych jednostek, oprócz zmian 
terytorialnych, przeszli do nich 
nasi członkowie. Z drugiej strony 
Oddział Płocki przejął tereny m.in. 
powiatu kutnowskiego i łęczyckie-
go, które weszły w skład nowo po-
wstałego województwa płockiego. 

Chciałbym wspomnieć Piotra 
Woroncowa, pracownika Zakładu 
Energetycznego w Płocku, który 
został oddelegowany w 1968 roku 
do pracy w Rejonie Energetycz-
nym w Ostrołęce. Po roku miał 
wrócić, jednak życie napisało swój 
scenariusz. Piotr Woroncow osiadł 
w Ostrołęce, stając się jednym z or-
ganizatorów tamtejszego Oddziału 
SEP. Utrzymujemy kontakty do tej 
pory, a Piotr uhonorowany został 
przez  Zarząd Oddziału Płockiego 
okolicznościowym medalem z oka-
zji 70-lecia jego powstania. 

Proces organizowania oddzia-
łów SEP zakończył się powsta-
niem w 1987 roku we Włocławku 
ostatniego Oddziału SEP w Polsce. 
Taka struktura istnieje do dziś.

Jaką rolę odgrywało i odgrywa 
SEP w polskiej gospodarce 
elektroenergetycznej? 

SEP od początku powstania 
odgrywał istotną rolę w polskiej 
gospodarce. Do stowarzysze-
nia należeli najwybitniejsi pol-
scy przemysłowcy. W 1929 roku 
na prezesa SEP został wybrany 
Zygmunt Okoniewski, jeden ze 
współtwórców przemysłu elektro-
energetycznego w Polsce, twórca 
fabryki maszyn elektrycznych 
w Żychlinie. Obecnie SEP rów-
nież współpracuje z firmami, m.in. 
w ramach Rady Firm Przemysłu 

Elektrotechnicznego. Członkiem 
wspierającym naszego Oddziału 
od 1958 roku jest ENERGA-OPE-
RATOR SA Oddział w Płocku, 
wcześniej Zakład Energetyczny 
Płock. Od początku działalności 
nasz oddział SEP był wsparciem 
dla energetyki.

W większości krajów europej-
skich funkcjonują organizacje sku-
piające elektryków. W zależności 
od kraju organizacje te działają 
na różnych zasadach, mają różne 
profile oraz pozycję na swoich ryn-
kach narodowych. Najstarszą or-
ganizacją elektryków jest austriac-
kie OVE, które zostało założone 
już w 1883 roku. Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich jest jednym 
z największych stowarzyszeń eu-
ropejskich po IEE (Wielka Bryta-
nia) i VDE (Niemcy). Współpraca 
pomiędzy stowarzyszeniami na 
arenie międzynarodowej realizo-
wana jest w ramach Europejskiej 
Konwencji Narodowych Stowarzy-
szeń Elektryków (EUREL). Nasze 
stowarzyszenie jest bardzo aktyw-
ne na tym forum, a nasi członkowie 
pełnią niejednokrotnie wysokie 
funkcje. Prezydentem EURELU 
w obecnej kadencji jest dr inż. Ja-
cek Nowicki, sekretarz generalny 
naszego stowarzyszenia.
Kto może być członkiem SEP?  

Członkami SEP mogą być 
zarówno osoby fizyczne, jak i pod-
mioty posiadające osobowość 
prawną. Z przynależnością do SEP 
związane są różne formy członko-
stwa – zwyczajne, honorowe oraz 
wspierające. Członkami zwyczaj-
nymi, najpowszechniej występu-
jącą formą członkostwa, mogą 
zostać osoby z wykształceniem 
związanym z elektryką oraz takie, 
które mają osiągnięcia w dziedzi-
nie elektryki. SEP otwarte jest 
również na studentów wyższych 
uczelni oraz uczniów szkół zawo-
dowych, dla których przynależ-
ność do SEP jest możliwa jeszcze 
w czasie trwania nauki.
Z jakimi problemami  
boryka się dzisiaj SEP? 

Można powiedzieć, że pro-
blemy są typowe dla wszystkich 
tego rodzaju organizacji. Coraz 
mniej czasu na działalność spo-
łeczną, brak napływu młodych 
członków, utrudnione zdobywanie 
środków finansowych na działal-
ność statutową, coraz bardziej 
restrykcyjne przepisy finansowo-
-księgowe. Szczególnie istotne jest 
to w przypadku małych i średnich 
oddziałów. Podejmujemy działania 
związane ze współpracą z innymi 
organizacjami technicznymi, m.in. 
Mazowiecką Okręgową Izbą Inży-
nierów Budownictwa – koleżanka 
Edyta Górecka jest Delegatką oraz 
Rzecznikiem Odpowiedzialności 
Zawodowej, Jednostką Terenową 
NOT w Płocku, gdzie Prezesem 
Rady jest kolega Marek Karpiński 
oraz innymi stowarzyszeniami 
technicznymi z regionu płockiego. 
Poprzez SEP mamy dostęp do 
wielu obszarów informacji, trud-
no dostępnych dla każdego z nas 
indywidualnie.

W SEP, a jest nas w tej chwili 
w Polsce ponad 24 tysiące człon-
ków, jest wielu wspaniałych ludzi, 
którzy chętni są do dzielenia się 
swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Proszę przypomnieć  
najbardziej zasłużonych  
działaczy SEP w Płocku?  

W ponad 70-letniej historii 
przynależało do Oddziału Płockie-
go SEP wiele wspaniałych koleża-
nek i kolegów, którzy przyczynili 
się do dzisiejszej pozycji naszego 
stowarzyszenia. Nie sposób teraz 
wszystkich wymienić. Jednym 
z założycieli naszego Oddziału 
SEP oraz jego pierwszym preze-
sem w latach 1946–1950 był inż. 
Jerzy Cybulski, zmarły w 1980 roku. 
Do 1939 roku był w kierownictwie 
Płockiej Elektrowni Miejskiej, 
od powstania której rozpoczyna 
się rozwój energetyki zawodowej 
w Płocku. Po drugiej wojnie świa-
towej pełnił funkcje kierownicze 
w energetyce płockiej. To mię-
dzy innymi od jego działalności 
rozpoczęła się historia Oddziału 

Wzrastaliśmy z Niepodległą Płockiego SEP w trudnym powo-
jennym okresie. 

Kolejnym zasłużonym dzia-
łaczem jest mgr inż. Józef Were-
da, prezes naszego Oddziału w 
latach 1973–1977 oraz 1990–1998, 
Zasłużony Senior SEP oraz Hono-
rowy Prezes Oddziału Płockiego. 
Niekwestionowany autorytet, do 
tej pory nie tylko uczestniczący 
w życiu naszego Oddziału, ale 
interesujący się jego działalnością. 
Wybrany przez naszych członków 
do Oddziałowego Sądu Koleżeń-
skiego. Dodam, że 15 marca tego 
roku kolega Józef Wereda obcho-
dził 88 urodziny. 

Jednym z członków z najdłuż-
szym stażem w Oddziale Płockim 
SEP jest mgr inż. Mieczysław 
Gospodarz, który wstąpił w nasze 
szeregi w 1954 roku. Członek Za-
rządu Oddziału Płockiego od 1955 
roku. W 1958 roku została powo-
łana decyzją Zarządu Oddziału 
Mazowieckiego SEP Komisja 
Kwalifikacyjna nadająca upraw-
nienia zawodowe elektrykom. Jej 
przewodniczącym został kolega 
Mieczysław Gospodarz, który peł-
nił tę funkcję nieprzerwanie przez 
ponad 50 lat, co jest ewenemen-
tem w skali kraju. Większość płoc-
kich elektryków do połowy lat 90. 
zdawała egzamin kwalifikacyjny 
przed „komisją Gospodarza”. Sam 
zdawałem egzamin w tej komisji 
i wiem, ile czasu na naukę trzeba 
było poświęcić i jakim stresem 
było to okupione. 

Na koniec wspomnę również 
prezesa naszego oddziału w latach 
1978–1984, dr. inż. Jacka Szyke,  
dyrektora technicznego Zakładu 
Energetycznego w Płocku w latach 
1973–1975 oraz dyrektora naczel-
nego w latach 1976–1983. Z Płoc-
kiem związał w tamtym okresie 
nie tylko swoje życie zawodowe, 
ale również działalność społeczną. 
Autor wielu książek o elektroener-
getyce, w których pisze również 
o Płocku. Do tej pory jest aktywny 
zarówno zawodowo, jak i w ży-
ciu naszego stowarzyszenia. Jak 
wspomniałem, przez tyle lat było 
wielu wspaniałych działaczy nie 
tylko w strukturach statutowych 
oddziału. Wszystkim im chciałbym 
po prostu podziękować.

Od wielu lat jest pan członkiem 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich  
chyba najdłużej działającym w jego 
płockich władzach. Jaki cel postawił 
pan sobie, obejmując w 2014 roku  
po raz kolejny funkcję prezesa 
oddziału? 

Członkiem SEP zostałem na 
drugim roku studiów. Wstąpiłem 
wtedy do Koła przy Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Łódz-
kiej. Prezesem Koła SEP zostałem 
w 1996 roku, pracując w Rejonie 
Energetycznym w Sierpcu, zaś 
prezesem oddziału w roku 2002 
i pełniłem tę funkcje przez dwie 
kadencje. Chociaż byłem naj-
młodszym prezesem oddziału SEP 
w kraju, zawsze miałem poparcie 
dla swoich inicjatyw. Działaliśmy 
i działamy wspólnie. Razem usta-
lamy cele na kolejną kadencję. 
W skład obecnego zarządu wcho-
dzą także wiceprezesi: Bogusław 
Grzelak, Tomasz Duch oraz Kry-
styna Żaglewska oraz członkowie:  
Zbigniew Wilicki, Edyta Górecka, 
Marcin Maćkowiak, Stefan Kot, 
Bogdan Majewski i Stanisław 
Ćwirko-Godycki. 

Najważniejsza jest dla nas 
działalność statutowa, czyli in-
tegracja środowiska elektryków 
i środowiska technicznego, umoż-
liwianie rozwoju zawodowego, 
dostęp do wiedzy, podnoszenia 
kwalifikacji. Oferujemy wsparcie 
i pomoc naszym emerytom, nie 
zapominając o ich zasługach dla 
stowarzyszenia. 

Podejmujemy działania zwią-
zane z przywracaniem pamięci 
o ludziach zasłużonych dla elek-
tryki. Od kilku lat w SEP przed-
stawiamy postać księdza Józefa 
Hermana Osińskiego, polskiego 
duchownego, pijara, nazywanego 
pierwszym polskim elektrykiem. 
W ubiegłym roku obchodziliśmy 
280. rocznicę urodzin pochodzą-
cego z Dobrzykowa nad Wisłą 
uczonego, a rok 2018 w SEP był 
rokiem poświęconym Józefowi 
Hermanowi Osińskiemu. Aby 
przedstawić czytelnikom tę cie-
kawą postać potrzebny byłby 
oddzielny artykuł. n

Rozmawiał Jan B. Nycek


