
Patron Roku 2020 SEP

Zgodnie z Uchwałą nr 67/2018-2022 Zarządu Głównego SEP z dnia 10 lipca 2019 roku, patronem roku 

2020 w SEP jest Profesor Józef Węglarz (1900-1980) wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków.

Prof.Józef Węglarz - wspomnienie .

Patron Roku 2018 SEP

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego SEP z dnia 11 października 2017 roku, patronem roku 2018 w SEP 

został ks.Józef Herman Osiński w związku z jubileuszem 280 rocznicy urodzin. Postać dla naszego regionu 

szczególna. Prekursor elektrotechniki w Polsce, autor pierwszej książki związanej z elektrotechniką w Polsce 

pt. "Sposób ubezpieczający życie i majątki od piorunów". Nazywany pierwszym polskim elektrykiem. 

Pochodzący z ziemi płockiej. Urodzony 4 marca 1738 roku w Dobrzykowie k/Płocka.

Ks.Józef Herman Osiński - pierwszy polski elektryk i autor......

Kazimierz (Józef Herman) Osiński w 280 rocznicę urodzin

Zapraszamy również do obejrzenia ciekawego filmu wyprodukowanego przez Oddział Rzeszowski SEP "Oswoić 

pioruny czyli historia Ks. Józefa Hermana Osińskiego"

Film o Ks.Józefie Hermanie Osińskim

22.12.2020r. – Życzenia świąteczno-noworoczne Zarządu Oddziału Płockiego SEP   

Koleżanki i Koledzy! Członkowie Oddziału Płockiego SEP! Przyjaciele i Sympatycy SEP!

Proszę o przyjęcie od Zarządu Oddziału Płockiego SEP najlepszych życzeń w związku ze zbliżającymi się Świętami 

Bożego Narodzenia w tym trudnym, pełnym ograniczeń czasie, w czasie gdzie tradycyjne spotkania z najbliższymi 

musimy ograniczyć dbając o bezpieczeństwo naszych rodzin i nas samych. Aby Święta Bożego Narodzenia, 

pomimo towarzyszącego lęku i obaw, przebiegły w atmosferze serdeczności, ciepła, pozytywnych myśli i pełnej 

wiary i nadziei o lepsze jutro. Pomyślmy także o tych, którym nie możemy przekazać bezpośrednio naszych 

życzeń. Nowy 2021 Rok niech przyniesie wszystko co najlepsze, uśmiech, spokój, spełnienie marzeń, tych małych i 

tych większych, osobistych i zawodowych oraz dużo sił i zdrowia.
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13.12.2020r. – Jubileusz 90-lecia urodzin Prof.Stanisława Bolkowskiego

W dniu 12 grudnia 2020 roku Jubileusz 90-lecia urodzin obchodził prof. Stanisław Bolkowski naukowiec 

i dydaktyk, zasłużony dla polskiej elektrotechniki, wychowawca kilku pokoleń inżynierów. Prof. 

Stanisław Bolkowski członkiem SEP został w roku 1955 czyli 65 lat tremu. W latach 1998-2006 przez II 

kadencje pełnił zaszczytną funkcję Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uhonorowany w 2002 

roku na Walnym Zjeździe Delegatów w Zielonej Górze, najwyższą w naszym stowarzyszeniu 

Godnością Członka Honorowego SEP. W czerwcu 2004 roku, jako Prezes SEP, uczestniczył w 

organizowanej przez Zarząd Oddziału Płockiego SEP VII Radzie Prezesów w Dębowej Górze k/Płocka. 

Zawsze ciepło wspominający to wydarzenie oraz Płock. Dla Kolegi Prezesa składamy życzenia wielu lat 

lat w zdrowiu, spokoju oraz jak najdłuższego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
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Posiedzenie VII Rady Prezesów w Dębowej Górze w 2004 roku.

12.12.2020r. – Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP

W dniu 11 grudnia 2020 roku o godz.16:00 odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne 

Członków, Przyjaciół i Sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizowane przez Zarząd 

Główny SEP. Ze względu na panującą epidemię i wynikające z tego obostrzenia oraz biorąc przede 

wszystkim pod uwagę bezpieczeństwo uczestników spotkanie zorganizowano on-line w formie 

wideokonferencji. Po raz pierwszy w historii naszego stowarzyszenia. W spotkaniu wzięło udział 

kilkuset uczestników również z zagranicy.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wideo-relacji z tego wydarzenia.

Relacja ze spotkania świąteczno-noworocznego SEP

10.12.2020r. – IX posiedzenie Rady Prezesów SEP

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbyło się IX po siedzenie Rady Prezesów w kadencji 2018-2022. Po raz 

trzeci, ze względu na panującą sytuację, spotkanie odbyło sie on-line w postaci wideokonferencji. W 

trakcie posiedzenia omawiano sprawy związane m.in. z opiniowanie projektu budżetu centralnego SEP 

czy też działaniami Zespołu ds. Walki z Nieuczciwą Konkurencją. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 
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uczestników z Prezesem SEP Piotrem Szymczakiem oraz Dziekanem RP Kazimierzem Jagiełą.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci MIECZYSŁAWA 

GOSPODARZA
naszego kolegi, długoletniego członka Stowarzyszenia SEP od 1954 roku. „Zasłużonego Seniora SEP” 
oraz odznaczonego najwyższą „SZAFIROWĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ”. Podkreślenia wymaga 
również jego długoletnia działalność w Komisji Kwalifikacyjnej SEP przy Odziale Płockim i jej 
przewodniczenie w latach 1958-2009.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dniu 03.10.2020r (sobota)
o godzinie 11:00 w Kościele Rzymskokatolickim Św. Jana Chrzciciela

ul. Nowowiejskiego 2 w Płocku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

Z okazji Dnia Elektryka zapraszamy do oglądania nagrania z koncertu w wykonaniu artystów z 
Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej przygotowanego na wideokonferencję z okazji 
Międzynarodowego Dnia Elektryka, która odbyła się w dniu 10 czerwca br. na stronie głównej 
Stowarzyszenia:

https://sep.com.pl/aktualnosci/koncert-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-elektryka.html
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31.03.2020r. – Przedłużenie ważności świadectw kwalifikacyjnych

Sejm RP w dniu 31 marca 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). Zgodnie 

ww. ustawą podjęta została decyzja o tymczasowym wydłużeniu ważności wygasających świadectw 

kwalifikacyjnych.

Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 
2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. Świadectwa 
kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność 
zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

31.01.2020r. – Spotkanie świąteczno-noworoczne Oddziału Płockiego SEP

W dniu 31 stycznia 2020 roku w Domu Technika w Płocku odbyło się zorganizowane przez Zarząd 

Oddziału coroczne spotkanie świąteczno-noworoczne członków, przyjaciół i sympatyków Oddziału 

Płockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Spotkanie rozpoczął Prezes naszego Oddziału kol. 

Mariusz Pawlak. Mieliśmy okazję gościć m.in. kol. Piotra Szymczaka - Prezesa SEP, kol. Aleksandrę 

Konklewską Sekretarza Zarządu Głównego SEP i jednocześnie Prezesa Oddziału Toruńskiego SEP, 

Wojciecha Mosakowskiego Prezesa Oddziału Włocławskiego SEP, Krzysztofa Niemierzyckiego 

Prezesa Oddziału Ciechanowskiego SEP oraz przedstawicieli ENERGA OPERATOR Oddział w Płocku 

Marcina Rajkowskiego i Tadeusza Ferensa. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele 

MOIIB, Rady NOT w Płocku oraz płockich stowarzyszeń technicznych. W czasie spotkania zostały 

wręczone okolicznościowe odznaki oraz medale. Szafirową Odznakę Honorową SEP otrzymali kol. 

Marek Karpiński oraz Tadeusz Zalewski. Złotą Odznakę Honorową otrzymał kol. Zbigniew Żurawski. 

Wręczono również Medale z okazji 100-lecia SEP, które otrzymali kol. Józef Wereda, Jacek Szyke, 

Zbigniew Wilicki, Bogusław Grzelak, Mariusz Pawlak, ENERGA OPERATOR Oddział w Płocku. Medal 

100-lecia SEP z rąk Prezesa Piotra Szymczaka otrzymał również, w uznaniu zasług w rozwoju SEP, 
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Oddział Płocki SEP, który odebrali wszyscy będący na spotkaniu Prezesi Oddziału Płockiego. W części 

spotkanie poświęcone było Członkowi Honorowemu SEP kol. Józefowi Weredzie, który otrzymał tę 

najwyższą godność SEP na zwołanym z okazji 100-lecia SEP, XXXIX Nadzwyczajnym Walnym 

Zjeździe SEP w Warszawie w dniu 7 czerwca 2019 roku. Wzruszony kol. Józef Wereda, który w tym 

roku kończy 89 lat, w emocjonalnym przemówieniu podziękował wszystkim za szczególne wyróżnienie 

stanowiące ukoronowanie jego działalności stowarzyszeniowej. Gromkie "Sto lat" w wykonaniu 

uczestników stanowiło miłe uzupełnienie ceremonii. W trakcie spotkania przedstawiciele Dyrekcji EOP 

Oddział w Płocku wręczyli kol. Jackowi Szyke, zasłużonemu byłemu Dyrektorowi Zakładu 

Energetycznego w Płocku oraz byłemu Prezesowi Oddziału Płockiego SEP, Medal z okazji 125-lecia 

Energetyki Płockiej. Prezes SEP kol. Piotr Szymczak przekazał uczestnikom informacje na temat 

działalności SEP oraz planów w roku 2020. Szczególne podziękowania skierował Prezes Oddziału kol. 

Mariusz Pawlak do przedstawicieli firm Bezpol, Ensto, Apator, Noark, Mastprojekt, EnergaPro oraz 

Revico, które uczestniczyły w spotkaniu i pomogły w jego organizacji. Po części oficjalnej, uczestnicy 

bawili się do późnych godzin wieczornych w koleżeńskiej atmosferze oraz przy dobrej muzyce.
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12.12.2019r. – posiedzenie Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP

W dniu 12 grudnia 2019r. w sali wykładowej im. Witolda Wiśniewskiego *) w  ZIAD Bielsko-Biała odbyło 

się plenarne posiedzenie Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP, w którym 

uczestniczył kol. B.Grzelak. Przewodniczący PKBwE Bogumił Dudek poza  tematami związanymi 
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z działalnością Komitetu przedstawił w referatach i pod dyskusję dwa główne zagadnienia będące 

obecnie na czasie: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1830) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz zmian i nowego 

podejścia w zakresie działania Komisji Kwalifikacyjnych.  Odpowiedzialności pracodawcy za właściwe 

kwalifikacje pracowników, jak również sprawdzenie podczas egzaminów nie tylko wiedzy ale i innych 

elementów związanych z kompetencjami jak: umiejętności, doświadczenia,  rozumienia zagrożeń 

i  niezbędnych środków bezpieczeństwa czy tzw. oceny i umiejętności przerwania pracy przy rosnącym 

zagrożeniu.

*) Witold Wiśniewski (1943-2009) - propagator bezpieczeństwa pracy, technik prac pod napięciem 

oraz  systemów ochrony przed upadkiem z wysokości stosowanych w energetyce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

18 grudnia zapraszamy na promocję najnowszego wydawnictwa Książnicy Płockiej “Wszystkie 

miejscowości położone nad Wisłą żyją. Płock mój najdroższy też“. To album retro z unikatowymi i 

dotąd niepublikowanymi fotografiami oraz pocztówkami pochodzącymi ze zbiorów znanego płockiego 

kolekcjonera Jana Szymańskiego.

Na spotkanie z Janem Szymańskim oraz promocję wyjątkowej publikacji zapraszamy do sali 

kolumnowej Książnicy Płockiej przy ul. T.Kościuszki 6, początek godz. 17.00.

http://ksiaznicaplocka.pl/2019/12/10/ze-zbiorow-jana-szymanskiego/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

07.06.2019r.   – kol.Józef Wereda Członkiem Honorowym SEP !

W dniu 7 czerwca 2019 roku w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbył się zwołany, prawie 

dokładnie w 100-tną rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich, XXXIX Nadzwyczajny 

Walny Zjazd Delegatów SEP. W zjeździe ze strony Oddziału Płockiego SEP udział wzięli kol. Józef 

Wereda, kol. Bogusław Grzelak Wiceprezes oraz kol.Mariusz Pawlak Prezes. Najważniejszym punktem 

obrad było głosowanie delegatów nad nadaniem najwyższej godności SEP - Członka Honorowego. Po 

raz pierwszy w historii Oddziału Płockiego SEP, na wniosek Zarządu naszego Oddziału, godność tą 

otrzymał nasz kolega, Honorowy Prezes OP SEP, Józef Wereda. Okolicznościowy dyplom został 

wręczony przez Prezesa SEP Piotra Szymczaka oraz Przewodniczącego XXXIX NWZD Sławomira 

Cieślika. Gratulujemy!

Tuż przed obradami na dziedzińcu przed budynkiem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej 

odsłonięta została uroczyście ławeczka poświęcona pierwszemu Prezesowi SEP prof. Mieczysławowi 

Pożaryskiemu. Odsłonięcia dokonali Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Rektor PW prof. Jan 

Szmidt, dziekan wydziału Elektrycznego PW prof. Lech Grzesiak, byli Prezesi SEP prof. Stanisław 

Bolkowski, prof. Jerzy Barglik oraz obecny Prezes SEP Piotr Szymczak.

Szczegółowe informacje na temat zjazdu znajdują się na stronie głównej SEP - poniżej
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XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP (NZWD), zwołany 

równo

w 100 lat po założeniu w Warszawie Stowarzyszenia Elektrotechników 

Polskich relacja z sep.com.pl

Polecamy również do zapoznania relację z obchodów 100 lat SEP w zaprzyjaźnionym Oddziale 
Ostrołęckim.

oraz
relację z odsłonięcia pomnika-ławeczki prof. Mieczysława Pożaryskiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W odniesieniu do mocno argumentowanych potrzeb zwiększenia innowacyjności 

różnych dziedzin działalności zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym 

Politechnika Warszawska Filia w Płocku oraz Stowarzyszenie Nowoczesna i 

Innowacyjna Edukacja zapraszają na sesję naukowo-informacyjną pt. "Innowacje 

teleinformatyczne przewagą konkurencyjną", która odbędzie się 13 czerwca 2019 
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r. o godz. 17.00 w siedzibie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w audytorium 

przy ul. Łukasiewicza 17.  Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.

szczegóły.

24.05.2019r. – spotkanie Oddziału Ostrołęckiego SEP z okazji 100-lecia SEP

W dniu 24 maja 2019 roku w Hotelu Korona w Krukach k/Ostrołęki odbyło się spotkanie zorganizowane 

przez Zarząd Oddziału Ostrołęckiego SEP z okazji 100-lecia powstania SEP.W spotkanie na 

zaproszenie organizatorów wzięło udział ponad 130 zaproszonych gości w tym Prezes SEP Piotr 

Szymczak, Sekretarz Generalny SEP Jacek Nowicki, Małgorzata Gregorczyk Dyrektor Biura 

Organizacyjnego SEP oraz Mariusz Pawlak Prezes Oddziału Płockiego SEP. W czasie spotkania 

zostały wręczone medale i odznaki SEP dla zasłużonych działaczy, m.in. Medal im. prof. 

M.Pożaryskiego otrzymał Prezes Oddziału Ostrołęckiego Kazimierz Murawski. W dalszej części Prezes 

SEP przedstawił prezentację z okazji 100-lecia SEP. Niezwykle ciekawy wykład został zaprezentowany 

przez dr inż. Aleksandra Gula z firmy ABB, dotyczący problemów technicznych związanych 

z wyprowadzaniem mocy z kompleksu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obszarach 

morskich https://sep.com.pl/photo/files/A_Gul_SEP%2026%2011%2018.pdf. Ponad 40 lat temu Rejon 

Energetyczny Ostrołęka wchodził w skład Zakładu Energetycznego w Płocku, a działające tam Koło 

SEP podlegało Oddziałowi Płockiemu SEP. Prezes Oddziału Płockiego SEP Mariusz Pawlak wręczył 

na ręce Prezesa Oddziału Ostrołęckiego okolicznościowe opracowanie „Z dziejów płockiej 

elektroenergetyki” oraz przekazał informację o mijającym w tym roku 125-letniej rocznicy powstania 

energetyki na terenie Płocka oraz o 90-leciu powstania Zakładu Energetycznego w Płocku obecnie 

Energa Operator SA Oddział w Płocku. W dalszej części odbył się występ zespołu country Droga na 

Ostrołekę oraz spotkanie integracyjne do późnych godzin nocnych.

17-19.05.2019r. – wycieczka członków Oddziału Płockiego SEP w Bieszczady
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W dniach 17-19 maja 2019 roku odbyła się zorganizowana przez Zarząd Oddziału Płockiego SEP 

wycieczka techniczno-integracyjna w Bieszczady. Pierwszego dnia zwiedziliśmy szczytowo-pompową 

Elektrownię Wodną Solina wraz z zaporą położoną nad pięknym Jeziorem Solińskim zwanym Morzem 

Bieszczadzkim. Odbyliśmy również rejs statkiem wycieczkowym po jeziorze. Drugiego dnia odbyliśmy 

przejażdżkę kolejką bieszczadzką z Majdanu do Balnicy wzdłuż Solinki, zwiedziliśmy zabytkową 

cerkiew w Smolniku oraz weszliśmy na Połoninę Wetlińską z Przełęczy Wyżnej do schroniska Chatka 

Puchatka. Po wejściu okazało się, że trafiliśmy na moment kręcenia filmu o legendzie Bieszczad, przez 

ponad 50 lat opiekunie kultowego schroniska Chatka Puchatka, Lutku Pińczuku. Filmowy nakręcili parę 

kadrów z naszym udziałem w towarzystwie głównego bohatera, a zwiastun filmu można zobaczyć pod 

adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=YYx7wD5Jrz8&fbclid=IwAR3OPf4Z0nXuSDmeRSYx7wB9D8vpa-

ilFnuTdaf5AI8WKjR_fmSmaiKE0K0

Wieczorem po kolacji, przy ognisku bawiliśmy się do późnych godzin nocnych. W drodze powrotnej do 

domu zwiedziliśmy rynek w Sanoku, zamek oraz skansen. Przez cały ten okres towarzyszył nam 

przewodnik górski Paweł Pabian (www.perfectprogress.pl), który w barwny sposób opowiadał nam nie 

tylko o zwiedzanych miejscach, ale też o innych atrakcjach Bieszczad.

Więcej > Bieszczady_2017.pdf

W numerze 1 gazety „Nasz Płock” z kwietnia 2019 roku ukazał się wywiad 

11



przeprowadzony przez 
Pan Jana B. Nycka z Mariuszem Pawlakiem Prezesem Oddziału Płockiego SEP z okazji 100 

lecia 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich przypadającego w tym roku. Zapraszamy do 

lektury.

tekst do pobrania
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28-03-2019  125 lat energetyki płockiej

W dniu 28-03-2019 roku w Teatrze im. J. Szaniawskiego w Płocku odbyła się uroczysta gala z okazji 

jubileuszu 125-lecia płockiej energetyki. W 1894 roku po raz pierwszy w Płocku, zaświeciły się pierwsze 

żarówki zasilane prądem elektrycznym, co można uznać za narodziny elektroenergetyki w 

Płocku. Podczas Gali wręczone zostały zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe, resortowe i 

zakładowe. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych jak 

również przedstawiciele SEP: wiceprezes SEP Mieczysław Żurawski, sekretarz generalny SEP Jacek 

Nowicki jak również Prezes Oddziału Płockiego SEP Mariusz Pawlak, który otrzymał Odznakę 

honorową - „Za zasługi dla energetyki”,  zaś Członek Zarządu Oddziału Płockiego SEP Bogdan 

Majewski otrzymał - "Złoty Medal z Długoletnią Służbę"

https://sep.com.pl/aktualnosci/uroczystosci-125-lecia-energetyki-w-plocku.html

Spotkanie świąteczno-noworoczne Oddziału Płockiego - link do informacji na głównej stronie SEP
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Niedługo fotorelacja ze zdjęciami robionymi przez nasze koleżanki i kolegów.
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JACEK SZPOTAŃSKI – OSTATNIE POŻEGNANIE
Komunikat w sprawie pogrzebu Członka Honorowego SEP ś.p. Kol. Jacka Szpotańskiego. Uprzejmie informuję, 
że uroczystości pogrzebowe Członka Honorowego SEP ś.p. Kol. Jacka Szpotańskiego  odbędą się w dniu 14 
stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Karola Boromeusza, a następnie  na cmentarzu Stare Powązki w 
Warszawie, ul. Powązkowska 14 (grób Rodziny Szpotańskich).
Bardzo proszę o uszanowanie woli Zmarłego i niekupowanie kwiatów, a zamiast tego o wpłacanie środków 

finansowych na konto SEP na utworzenie Funduszu Stypendialnego im. Jacka Szpotańskiego. 
Zaplanowano tylko wieńce: od Rodziny i od Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Po pogrzebie odbędzie się spotkanie w Warszawskim Domu Technika NOT (ul. Czackiego 3/5), na którym 

będzie można zabrać głos i podzielić się wspomnieniami o Koledze Jacku.
                                                                                                                   Piotr Szymczak

                                                                                                                       Prezes SEP
Nr kont bankowych do wpłat:
• 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000
• 44 1160 2202 0000 0000 6084 8985
tytuł przelewu: Fundusz Stypendialny im. Jacka Szpotańskiego

Informacja Prezesa Piotra Szymczyka

W dniu 11 grudnia 2018 roku odbyło się w Hotelu Radisson Blu w Warszawie tradycyjne spotkanie 
świąteczno-noworoczne organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich z członkami, 
przyjaciółmi i sympatykami SEP. Spotkanie to było również inauguracją obchodów 100-lecia SEP  
przypadającego w roku 2019. Krótka relacja z tego spotkania znajduje się pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=iiZKmDBMK_0&feature=youtu.be . Zapraszamy do jego 
obejrzenia.

15



16



†
Z przykrością informujemy, że w dniu 11-12-2018 zmarł 

nasz długoletni kolega i Członek SEP Lucjan 
Błażejewski.

Pochowany na Cmentarzu Komunalnym
w Płocku, przy ul. Bielskiej 66.

miejsce pamięci

Mazowieckie Dni Technika 2018

W dniu 30 listopada 2018 roku Prezes Oddziału Płockiego SEP, członek Rady TJO NOT w 

Płocku, kol.Mariusz Pawlak wziął udział w Gali podsumowującej organizację Mazowieckich 

Dni Technika 2018. IX Płockie Dni Techniki, wpisujące się w organizację MDT 2018, odbyły 

się w dniach 7-9 listopada 2018 roku w Płocku, a Oddział Płocki SEP był jednym z 

organizatorów. Podczas Gali, która odbyła się w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej 

przy ul.Czackiego w Warszawie, w imieniu TJO NOT w Płocku, informację w zakresie 

organizacji IX Płockich Dni Techniki przekazał kol.Piotr Głowala. W trakcie spotkania dla TJO 

NOT w Płocku został przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego medal „Pro 

Masovia” oraz związany z tym okolicznościowy dyplom. Na zakończenie odbył się koncert 

skrzypcowy, utrzymany w rozrywkowym stylu, Pani Magdaleny 

Szymańskiej - http://www.soundfusion.pl.
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23-11-2018  40-lecie Ciechanowskiego Oddziału SEP.

W dniu 23 listopada obyły się uroczystości związane z 40-leciem Ciechanowskiego Oddziału SEP, na 

które przybyli liczni członkowie oddziału i zaproszenie goście. Dla zasłużonych w działalności w ramach 

stowarzyszenie kolegów z oddziału zostały wręczone honorowe odznaczenie i medale, przez 

reprezentującego Prezesa Zarządu Głównego Piotra Szymczaka Wiceprezesa Zarządu kol. 

Mieczysława Żurawskiego. Ze strony Płockiego Oddziału został odczytany i złożony na ręce Prezesa 

Ciechanowskiego Oddziału kol.Krzysztofa Niemierzyckiego list gratulacyjny z tej okazji. Uroczystość 

uświetnił występ płockiego chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

  List gratulacyjny - plik pdf

16-11-2018 Spotkanie Zarządu Oddziału Płockiego SEP z okazji 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości

W dniu 16.11.2018r. odbyło się Spotkanie z okazji 100-lecia Niepodległości Polski 
zorganizowane przez Zarząd Oddziału Płockiego SEP z udziałem zaprzyjaźnionych osób, 
przedstawicieli firm i organizacji związanych z oddziałem płockim SEP. Podczas 
spotkania zaproszony historyk, regionalista i wydawca Jan Bolesław Nycek, przedstawił 
historię płockiej energetyki od 1894 roku wraz z komentarzem historycznym, 
charakterystyką wydarzeń oraz osobami związanymi z elektryką i energetyką, przykładem 
może być tu osoba ks. Józef Herman Osiński, który urodził się 280 lat temu 
w Dobrzykowie nad Wisłą koło Płocka i w SEP ten rok jest rokiem pod patronatem tej 
osoby. Rok 1894, to rok w którym zaświeciło się pierwsze źródło światła zasilane energią 
elektryczną w mieście Płock. W przyszłym roku będzie 125-rocznica tego wydarzenia.
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Fotorelacja: link do pobrania

Zwiedzanie Elektrowni blok gazowo-parowy na terenie ORLEN SA

W dniu 29 października 2018 roku została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Płockiego 

SEP wycieczka techniczna do najnowocześniejszego w Polsce bloku gazowo-parowego w 

Płocku znajdującego się na terenie ORLEN SA.  Elektrownia została uruchomiona na swoje 

parametry nominalne w czerwcu 2018 roku. Blok gazowo-parowy ma ok.600 MWe oraz 520 

MWt. Będzie zużywał ok.0,8 mld metrów sześć. gazu rocznie, co łącznie z pozostałymi 

odbiorami gazu czyni ORLEN największym odbiorcą gazu w Polsce. Po jego uruchomieniu 

PKN ORLEN będzie w stanie wyprodukować i wprowadzić do krajowego systemu ok.7 TWh 

energii elektrycznej, co stanowi ok.4,5% produkcji krajowej. W czasie zwiedzania 

przedstawiciele ORLEN zapoznali uczestników nie tylko z ciekawymi informacjami 

dotyczącymi planowania, przygotowania, realizacji oraz uruchomienia tej inwestycji, ale 

również oprowadzili uczestników po terenie elektrowni pokazując najbardziej istotne elementy 

tego obiektu.
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Zwiedzanie Elektrowni Porąbka-Żar

W dniu 13 września 2018 r. odbyło się zorganizowane przez Oddział Płocki SEP zwiedzanie Elektrowni 

Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar położonej w Międzybrodziu Bialskim.

Elektrownia położona w malowniczym otoczeniu w kaskadzie rzeki Soły jest jedyną w Polsce 

elektrownią umieszczoną (sztolnie, komora główna elektrowni) pod ziemią w wydrążonych częściach 

góry Żar. Druga co do wielkości elektrownia tego typu w Polsce. Elektrownia wykorzystuje do swojej 

pracy dwa zbiorniki wodne – dolny Jezioro Międzybrodzkie, zlokalizowane pomiędzy dwoma 

zaporami – Tresna i Porąbka, oraz górny zbiornik, całkowicie sztuczny bez odpływu naturalnego, 

wybudowany na szczycie Góry Żar.

Fot. Uczestnicy wycieczki na tle zbiornika górnego na szczycie Góry Żar

Elektrownia wyposażona jest w cztery turbozepoły odwarcalne posiadające turbiny typu Francisa. Moc 

generatorowa wynosi 125MW a pompowa 135MW. Objętość zbiornika sztucznego pozwala na 4 

godzinną pracę elektrowni z mocą szczytową. Napełnianie górnego zbiornika wodnego zajmuje przy 

pracy wszystkich zespołów w trybie pompowym przez ok.5,5 godz.

Specjalne podziękowania dla kol. Zbigniewa Kotrysa Prezesa Koła SEP przy PGE Energia Odnawialna 

SA – Oddział ZEW Porabka Żar za umożliwienie zwiedzania w tym terminie oraz oprowadzenie i 

przekazanie ciekawych informacji o tym obiekcie.

Zachęcamy do zwiedzenia tego obiektu, a do tego momentu do obejrzenia ciekawego filmu o tej 

elektrowni, przygotowanego wspólnie przez PGE Energia Odnawialna (właściciela elektrowni) i 

telewizję Discavery, dostępnego pod linkiem - https://www.youtube.com/watch?v=IpB9NCED_oA

                                                                                                                             Mariusz Pawlak

__________________________________________________________________________________
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________

Ważne do zapoznania:  pismo skierowane do Pana Ministra Jarosława Gowina dotyczące usunięcia dyscypliny 

"elektrotechnika" z katalogu dyscyplin naukowych w przygotowywanym projekcie rozporządzenia. Treść

pisma

__________________________________________________________________________________

__________________

Stowarzyszenie Elektryków Polskich zaprasza na konferencję pt. ,,Rozwój partnerskich relacji 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą w energetyce"

Szczegóły - link

__________________________________________________________________________________

__________________

Z okazji Dnia Energetyka wszystkim elektrykom i energetykom, życzenia satysfakcji z 

wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych, pozytywnej energii na co dzień i 

powodzenia w życiu osobistym.

Niech to Święto, którego patronem jest od 1991 r. św. Maksymilian Kolbe, będzie także 

wyrazem uznania za odpowiedzialną pracę, służącą wszystkim korzystającym z energii 

elektrycznej.

__________________________________________________________________________________

__________________
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XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP - Poznań, 21-24 czerwca 2018

W dniu 23 czerwca 2018 roku zakończył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich, który został zorganizowany w Poznaniu przez Oddział Poznański SEP. Na kolejna kadencje 2018-2022 

na Prezesa SEP został wybrany ponownie kol. dr inż Piotr Szymczak, zdobywając 196 głosów (84,12% oddanych 

uprawnionych głosów).

W ciągu 2 dni obrad delegaci z 50 Oddziałów z całej Polski podsumowali dotychczasową kadencję 2014-2018 

oraz ocenili złożone sprawozdania przez statutowe organy SEP. Wybrano również członków nowych władz w 

kadencji 2018-2022– Zarządu Głównego SEP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego 

oraz Komisji Wyborczej. WZD nadał również dla 11 kolegów najwyższą godność w naszym Stowarzyszeniu, czyli 

godność Członka Honorowego.

Walny Zjazd przyjął również uchwałę programową określającą kierunki działania SEP oraz uchwałę związaną z 

ramowym programem obchodów 100-lecia SEP, które przypadają w roku 2019. Podjęto również uchwały 

związane z zatwierdzeniem przez Walny Zjazd szeregu regulaminów, których aktualizacja była konieczna ze 

względu na dostosowanie do zmienionego w ubiegłym roku przez XXXVII NWZ SEP w Warszawie statutu SEP.

W dniu 24.06.2018r. odbyło się również I posiedzenie Rady Prezesów, na której Dziekanem Rady 

Prezesów został wybrany kol.Kazimierz Jagieła, członek nowego zarządu Głównego SEP oraz Prezes 

Oddziału Częstochowskiego SEP.

Gratulujemy wyboru i życzymy aktywnej działalności na rzecz SEP kol.Prezesowi SEP Piotrowi Szymczakowi oraz 

wszystkim wybranym do organów statutowych Koleżankom i Kolegom. Kol.Kazimierzowi Pawlickiemu 

Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego XXXVIII WZD w Poznaniu oraz wszystkim osobom zaangażowanym 

w organizacje dziękujemy za wzorowe przygotowanie zjazdu.

Mariusz Pawlak – Delegat Oddziału Płockiego SEP

Zdjęcie – Delegaci XXXVIII WZD w Poznaniu
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źródło - https://sep.com.pl/aktualnosci/xxxviii-walny-zjazd-delegatow-sep-w-poznaniu-zakonczyl-

obrady.html

__________________________________________________________________________________

________

> Wywiad z kol. Waldemarem Dunajewskim byłym Prezesem Oddziału Gdańskiego SEP, który 

ukazał się w majowo-czerwcowym SPECTRUM - WYWIAD

> Wywiad z kandydatem na funkcję Prezesa SEP - kol. Piotrem Szymczakiem, który ukazał się w 

czerwcowym numerze „Wiadomości Elektrotechnicznych” - WYWIAD

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi publikacjami

.

W dniu 15 czerwca 2018 roku na terenie Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego w Białobrzegu Dalszym odbyło 

się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Oddział Ostrołęcki SEP. W spotkaniu udział wzięli Koleżanki i 

Koledzy z Oddziału Ostrołęckiego SEP w tym członkowie Zarządu Oddziału z Prezesem Kazimierzem Murawskim 

na czele. W czasie spotkania został wręczony przez kol. Mariusza Pawlaka Prezesa OP SEP okolicznościowy medal 

70-lecia Oddziału Płockiego SEP przyznany przez Zarząd Oddziału dla kolegi Piotra Woroncowa. Kol. Piotr 

Woroncow wieloletni aktywny członek zarządu Oddziału Mazowieckiego od 1961 roku do 1979 roku, czyli do 

czasu powstania Oddziału Ostrołęckiego SEP. Kol. Piotr Woroncow pracował również w Zakładzie Energetycznym 

w Płocku, skąd został oddelegowany w 1968 roku, na okres 1 roku, do pracy w Rejonie Energetycznym Ostrołęka. 

Jak to w życiu często bywa prowizorki są najtrwalsze. Kolega P. Woroncow pracował w RE Ostrołęka jako 

Dyrektor, aż do przejścia na emeryturę w 2005 roku. Spotkanie przebiegło w sympatycznej, koleżeńskiej 

atmosferze.”
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Międzynarodowy Dzień Elektryka dla uczczenia rocznicy śmierci André Marie Ampere'a

zm. 10 czerwca 1836 w Marsylii, przypada w tym roku w niedzielę.

Z tej okazji dla wszystkich elektryków składamy 
najserdeczniejsze życzenia i aby mimo powiedzenia, że „elektryka prąd nie 

tyka”,
to by zawsze podczas wykonywania swoich prac byli bezpieczni.

Stanowisko Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP w sprawie normy: SEP-

E-007:2017-09

"Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobór Kabli i innych przewodów ze względu na 
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ich reakcję na ogień" link

Tradycyjne "Spotkanie noworoczne" 02 lutego 2018 
roku.

Fotorelacja .     Zdjęcia dla zalogowanych użytkowników portalu w sekcji pliki.

We wrześniu 2019 roku przypadnie 90-ta rocznica oddania do użytku miejskiej elektrowni na 

Radziwiu, która przez kilkadziesiąt lat w tym również w okresie II wojny światowej stanowiła 

podstawowe źródło zasilania w elektryczność dla mieszkańców na terenie Płocka i okolic. 

Okres funkcjonowania elektrowni to część znakomitej historii elektroenergetyki na 

Mazowszu. Niestety od lat 60-tych XX wieku elektrownia już nie produkuje energii 

elektrycznej, a budynki i otoczenie elektrowni od tamtego czasu, pomimo prób 

wskrzeszenia, popadają w ruinę. Czy jest sposób i pomysł na zagospodarowanie oraz 

ożywienie elektrowni i jej otoczenia? Jak wykorzystano inne tego typy obiekty w Polsce? Czy 

mogą służyć społeczeństwu w innej roli? W dodatku do GW Magazyn Płocki z dnia 17 

listopada 2017 roku opublikowany został tekst Pani Mileny Orłowskiej zatytułowany – „Kto 
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pokocha elektrownię na Radziwiu” . Artykuł jest dostępny zarówno w wersji papierowej jak 

również elektronicznej pod tytułem „Stara i wciąż piękna elektrownia na Radziwiu – płockie 

miejsce z duszą. Czy znów rozbłyśnie?”. Polecamy zapoznanie się z artykułem opisującym 

historię tego obiektu. link:

http://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,22657056,stara-i-wciaz-piekna-

elektrownia-na-radziwiu-plockie-miejsce.html

Z.Okoniewski plik pdf
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W dniu 17 sierpnia 2017 r. w budynku NOT w Warszawie odbyło się seminarium z okazji 

Jubileuszu   

90-

lat   urodzin Jacka Szpotańskiego, wieloletniego Prezesa SEP, Członka Honorowego SEP.

Na uroczystościach jubileuszowych Oddział Płocki SEP reprezentował - kol. Bogusław 

Grzelak

Poniżej podziękowania kol. Jacka Szpotańskiego:

Podziękowanie

Dzień moich dziewięćdziesiątych urodzin i równocześnie moich imienin był dla mnie 

dniem pełnych radości i wielkiego szczęścia. W Domu Technika spotkałem się z 

przyjaciółmi, kolegami i byłymi współpracownikami w działalności stowarzyszeniowej, z 

którymi w bardzo miłej atmosferze spędziłem kilka cudownych godzin. Za to chciałbym 

podziękować, wszystkim osobom przybyłym na uroczystość jubileuszową. Również, 

dziękuję serdecznie koleżankom  i kolegom, którzy poświęcili swój czas na zorganizowanie 

tego spotkania, a w szczególności koledze Piotrowi Szymczakowi – prezesowi 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jeszcze raz bardzo dziękuję za otrzymane życzenia i 

wszystkie wyrazy sympatii.

Jacek Szpotański
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Dlaczego transformatory energetyczne są zaliczane do maszyn elektrycznych? >>>  Bo stoją na 

kółkach! :)

Co to za jednostka ?  -  (kg*m*m /s*s)/(A*s)

W zakładce "Z życia SEP" jest informacja o możliwości otrzymywania newslettera "Tydzień 

w SEP" bezpośrednio na skrzynka mailową, w tym celu należy podać swój email - link 

bezpośredni w zakładce.

1. Harmonogram szkoleń organizowanych przez Biuro MOIIB w Płocku:

  http://www.maz.piib.org.pl/index.php/wykaz-szkolen/plock

2. Harmonogram szkoleń organizowanych przez PTPiREE:

  http://www.ptpiree.pl/wydarzenia

3. Konferencje, seminaria targi branżowe CIRE:

  http://www.cire.pl/kalendarium,1,konferencje-seminaria-i-targi.html

29



30


