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DWUTYGODNIK INTERNETOWY, UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. 

SPIS TREŚCI 
● 15. zebranie Prezydium ZG SEP 
● Posiedzenie parlamentarnego Zespolu ds. Energetyki 
● VIII posiedzenie Rady Prezesów SEP w Kołobrzegu 
● Targi Energetyczne EXPOPOWER 2008 
● Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa  
   Informacyjnego 2008 
● Pozostałe informacje w wielkim skrócie 
15. zebranie Prezydium ZG SEP  

W dniu 7 maja br. w Warszawskim Domu 
Technika odbyło się 15. zebranie Prezydium ZG 
SEP zorganizowane wspólnie z przewodniczącymi 
Centralnych Kolegiów Sekcji, Polskich Komitetów 
i Komitetów.  W zebraniu uczestniczyło 27 osób.  

 
Fot. 1. Od lewej: wiceprezesi SEP Zenon Stodolski i Janusz Jasiona, prezes 
SEP Jerzy Barglik oraz sekretarz generalna   Jolanta Arendarska,  

fot. Ewa Materska 
Po wystąpieniu prezesa SEP Jerzego Barglika 
przewodniczący lub przedstawiciele kolegiów 
sekcji i komitetów omówili krótko działalność 
swoich jednostek.  
Zebranie zostało zdominowane przez tematykę 
związaną z przygotowaniami do obchodów 
90-lecia SEP. Prezes SEP przedstawił wstępny 
projekt obchodów tego jubileuszowego wyda-
rzenia. Centralnym punktem obchodów będzie 
Kongres Elektryki Polskiej. Odbędzie się on 
w I dekadzie września br. w auli głównej Poli-
techniki Warszawskiej i potrwa 3 dni. Podczas 
zebrania padło wiele propozycji i wyrażono 
wiele opinii. Zastanawiano się np., czy należy 
zorganizować sesje branżowe, czy problemowe. 
Na ten temat sekcje i komitety powinny wypo-
wiedzieć się do końca maja br. Pierwsze zebra-
nie Komitetu Organizacyjnego Kongresu odbę-

dzie się 11 czerwca br. podczas obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Elektryki. Wyrażono su-
gestię, aby przewodniczący Centralnych Kole-
giów Sekcji, Polskich Komitetów i Komitetów 
weszli w skład Komitetu Organizacyjnego Jubi-
leuszu Obchodów 90-lecia SEP. 

 
Fot. 2. Uczestnicy obrad Prezydium                             fot. Ewa Materska 

Zebranie Parlamentarnego Zespołu ds. 
Energetyki 
W dniu 8 maja br. prezes SEP Jerzy Barglik 
i sekretarz generalna Jolanta Arendarska uczest-
niczyli w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu 
ds. Energetyki. Zespołowi przewodniczy poseł 
Andrzej Czerwiński, członek SEP. Prezes SEP 
jest członkiem Zespołu zapraszanym na wszyst-
kie posiedzenia. W posiedzeniu wziął udział wi-
cepremier, minister gospodarki Waldemar Paw-
lak, który odpowiadał na pytania zadawane 
przez członków Zespołu.  
W swoim wystąpieniu prezes SEP Jerzy Bar-
glik przedstawił stanowisko Stowarzyszenia 
w sprawie celowości systematycznego prowa-
dzenia prac nad kompleksową strategią energe-
tyczną Polski. Omówił podjętą przez SEP ini-
cjatywę utworzenia Centrum Strategicznego 
Energetyki. Prezes SEP podsumował również 
wyniki konferencji zorganizowanej w 2007 r. 
nt. nowego „Prawa energetycznego” oraz po-
dziękował za objęcie patronatem honorowym 
przez Waldemara Pawlaka XVI Kongresu 
UIE 2008. Stanowisko SEP w sprawie utworze-
nia Centrum Strategicznego zostało przekazane 
wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi 



- 2 - 
 

 

INFOSEPIK nr 53 -54                                                                                               27 maja 2008 

w formie pisemnej. Kolejne zebranie Parlamen-
tarnego Zespołu do spraw Energetyki odbędzie 
się w dniach 30-31 maja w Koninie.  

VIII posiedzenie Rady Prezesów SEP i jubi-
leusz Oddziału Koszalińskiego SEP 

W dniach 9-11 maja br. odbyło się VIII po-
siedzenie Rady Prezesów SEP, zorganizowane 
przez Oddział Koszaliński SEP. W terminie 
tym O. Koszaliński obchodził jubileusz 
55-lecia powstania. W posiedzeniu uczestni-
czyło 33. prezesów oddziałów i 5. wicepreze-
sów. Obecnych było także kilkanaście osób 
towarzyszących. W części piątkowej posie-
dzenia uczestniczył członek honorowy SEP 
Jacek Szpotański. Omówiono projekt spra-
wozdania z działalności finansowej SEP za 
2007 r. oraz wypracowano opinię nt. spra-
wozdania finansowego. Rada Prezesów pozy-
tywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe 
SEP za rok 2007. Sporo czasu poświęcono 
dyskusji nad sprawozdaniem merytorycznym. 
Zajęto się również sprawą prowadzenia elek-
tronicznej dokumentacji finansowej przez od-
działy SEP. Prezes O. Nowohuckiego Krzysz-
tof Zięba poinformował o przygotowywanej 
bazie danych SEP. Omówiona została sprawa 
struktury organizacyjnej SEP w kontekście 
wniosku zgłoszonego przez Polski Komitet 
Oświetleniowy SEP o powołanie oddziału 
branżowego. Rada Prezesów postanowiła 
zwrócić się z prośbą do Komitetu o wycofanie 
złożonego wniosku.  

Fot. 3. Uczestnicy zebrania Rady Prezesów          fot. Małgorzata Gregorczyk 

Bezpośrednio po zakończenia części meryto-
rycznej posiedzenia Rady Prezesów odbyły się 
obchody jubileuszu 55-lecia Oddziału Koszaliń-
skiego SEP z udziałem Prezesa SEP Kol. Jerze-

go Barglika, Marszałka Województwa Zachod-
nio-Pomorskiego Władysława Husejko, człon-
ków Oddziału Koszalińskiego i obecnych preze-
sów oddziałów SEP.  

 
Fot. 4. Część uczestników posiedzenia Rady Prezesów zgromadzona przed 
hotelem – sanatorium „Arka”  
W godzinach wieczornych odbyła się uroczy-
sta kolacja koleżeńska z udziałem przedstawi-
cieli firm sponsorujących, a także Małżonek 
Prezesów Oddziałów. W drugim dniu Rady 
Prezesów prezesi oddziałów w towarzystwie 
osób towarzyszących zwiedzili, przy pięknej 
pogodzie, duńską wyspę Bornholm, a wraca-
jąc promem do Kołobrzegu podziwiali z po-
kładu zachód słońca na pełnym morzu. 

Fot. 5. Zachód słońca na Bałtyku –                                fot. Jerzy Barglik 

W dniu wyjazdu, w godzinach porannych 
uczestnicy spotkania zwiedzili Kołobrzeg 
zapoznając się z jego historią i zabytkami. 
Kolejne zebranie Rady Prezesów odbędzie się 
wrześniu 2008, a organizatorami tego wyda-
rzenia będą Oddziały SEP z Rzeszowa i Kro-
sna. Szersza relacja z Rady Prezesów 
i uroczystości jubileuszu Oddziału Koszaliń-
skiego w nr 6-7/2008 Spektrum. 
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TARGI ENERGETYCZNE EXPOPOWER 
2008 

W dniach 13-15 maja br. w Poznaniu na te-
renach wystawienniczych odbyły się 2. Mię-
dzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 
2008, których honorowym patronem było, 
obok innych instytucji, także Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich.  

 
Fot. 6. Otwarcie Targów EXPOPOWER, wśród przecinających wstęgę 
znajduje się wiceprezes SEP Andrzej Boroń – w środku,  

fot. Stanisław Szałapak 

Wzięło w nich udział blisko 200. wystaw-
ców i firm z 10. państw – Polski, Chin, Fran-
cji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rumunii, 
Stanów Zjednoczonych, Węgier i Wielkiej 
Brytanii. Tegoroczne targi były dwukrotnie 
większe od ubiegłorocznych, ekspozycja zaję-
ła blisko 3300 m2. Wśród wystawców znaleźli 
się wiodący przedstawiciele branży energe-
tycznej i elektrotechnicznej, m.in.: ABB, Apa-
tor, BOT, Elektrobudowa, Elektromontaż Po-
znań, Elektromontaż Lublin, ENEA, Jean Mu-
eller Polska, Kompania Węglowa, Merazet, 
Panasonic, Południowy Koncern Energetycz-
ny, PKP Energetyka, Weidmüller, Wieland 
Electric i Schneider Electric Polska.  

Pierwszego dnia targów Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich podpisało porozumienie 
o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
Elektroinstalacyjnym (PSE). W imieniu SEP 
podpis złożył wiceprezes, skarbnik SEP An-
drzej Boroń, a w imieniu PSE prezes Zarządu 
PSE Roman Przybył. Współpraca w pierwszej 
kolejności ma dotyczyć wprowadzenia syste-
mu certyfikacji elektroinstalacyjnych opartego 
na CEGELEC oraz realizacji programu „Bez-
pieczny kontakt z elektrycznością”. 

 

 
Fot. 7. Stoisko SEP na Targach EXPOPOWER,  fot. Stanisław Szałapak 

 

 
Fot. 8. Wiceprezes SEP Andrzej Boroń i prezes Zarządu PSE Roman 
Przybył podpisują umowę o współpracy,              fot. Stanisław Szałapak 

 

Podczas uroczystej gali został wręczony Me-
dal Prezesa SEP za krajowy produkt z obszaru 
energetyki firmie ELESTER PKP Sp. z o.o. 
w Łodzi za „Kompleksowy system CZAT ob-
sługi kolejowych urządzeń energetycznych”. 
Z upoważnienia Prezesa SEP medal wręczył 
prezes Oddziału Poznańskiego SEP Stefan Gra-
natowicz. Jest to pierwszy medal Prezesa przy-
znany w tym roku na podstawie nowego regu-
laminu. Podczas gali wręczone zostały również 
rekomendacje SEP czterem firmom: MEDCOM 
Sp. z o.o. w Warszawie na zasilacze buforowe 
oraz montaż i rozruch produkowanych wyro-
bów; Strunobet-Migacz Sp. z o.o. z Włoszczo-
wej na produkcję żelbetowych żerdzi i elektro-
energetycznych stacji transformatorowych słu-
powych; Elester PKP sp. z o.o. z Łodzi na pro-
dukcję kompleksowego systemu CZAT obsługi 
energetyki dla trakcji elektrycznej oraz projek-
towanie i wykonawstwo urządzeń i obiektów 
dla trakcji i transportu szynowego; GALMAR 
Marciniak s. j. z Poznania na produkcję wyro-
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bów i osprzętu dla systemu uziemień pomie-
dzianowanych i ochrony odgromowej.  

 
Fot. 9. Od lewej wiceprezes SEP Andrzej Boroń i prezes O. Poznańskiego 
SEP Stefan Granatowicz przed stoiskiem SEP           fot. Stanisław Szałapak 
Do Poznania na Targi EXPOPOWER 2008 14 
maja br. przyjechała specjalnie z Madrytu pani 
Gala de Bastida, przedstawicielka hiszpańskiego 
Towarzystwa Przedsiębiorczości i Eksportu Ma-
teriałów Elektrycznych i Elektronicznych – 
AMEC AMELEC. W czasie konferencji organi-
zowanej na EXPOPOWER 14 bm. przez O. Po-
znański SEP pt. „Instalacje elektryczne niskie-
go, średniego i wysokiego napięcia” Gala de 
Bastida promowała Międzynarodową Wystawę 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego MA-
TELEC. Wygłosiła prelekcję nt. MATELEC-u 
i zachęcała do wzięcia udziału w tej imprezie. 
Na stoisku targowym SEP zostały wyłożone 
materiały promocyjne: foldery o MATELEC-u.  

 
Fot. 10. Gala de Bastyda wygłasza prelekcję o MATELEC-u na konfe-
rencji podczas targów EXPOPOWER,                         fot. Anna  Dzięcioł 

W tym roku MATELEC odbędzie się w dniach 
od 28 października do 1 listopada w Madrycie. 
SEP tradycyjnie organizuje wyjazdową misję 
gospodarczą na te Targi. Bliższe informacje o 
szczegółach wyjazdu będą udostępnione pod 

koniec czerwca br. na stronie internetowej SEP: 
www.sep.com.pl  
Światowy Dzień Telekomunikacji  
i Społeczeństwa Informacyjnego 2008 

Dużym sukcesem organizacyjnym zakończy-
ły się obchody Światowego Dnia Telekomuni-
kacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Imprezy 
centralne trwały w Warszawie przez trzy dni od 
14 do 16 maja i objęte były patronatem hono-
rowym Ministra Infrastruktury Cezarego Gra-
barczyka. Odbyły się pod hasłem: Łączymy się 
z ludźmi niepełnosprawnymi: techniki informa-
cyjne i komunikacyjne dla wszystkich. 14 maja 
w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej, 
w skład którego wchodzi Technikum Łączności 
im. prof. Janusza Groszkowskiego, odbyło się 
Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Szkół 
Łączności. ZG SEP reprezentował wiceprezes 
SEP Zenon Stodolski, a Ministerstwo Infra-
struktury Dyrektor Departamentu Telekomuni-
kacji Jacek Łosik. Spotkanie stało się okazją do 
wymiany poglądów, zapoznania się z najnow-
szymi ideami związanymi ze społeczeństwem 
informacyjnym i do przedstawienia codzien-
nych problemów związanych z informatyzacją.  

 
Fot. 11. Obchody ŚDTiSI w Technikum Łączności im. prof. Janusza 
Groszkowskiego                                                        fot. Robert Porowski 
Stowarzyszenie – na zorganizowanej przez 
Szkołę wystawie – zaprezentowało wydawane 
przez SEP czasopisma, przedstawiono informa-
cję o akcji „Bezpieczny kontakt z elektryczno-
ścią” – na stoisku zostały wyłożone tematyczne 
komiksy, naklejki i filmy na DVD. Ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła się 
prelekcja prof. Andrzeja Jakubowskiego i prof. 
Lidii Łukasiak pt. „Jak półprzewodniki pomaga-
ły i pomagają tworzyć społeczeństwo informa-
cyjne”, w której wiedza i głębokie przemyślenia 
zostały połączone z atrakcyjnym materiałem 
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anegdotycznym. Równie interesujący okazał się 
wykład prof. Andrzeja Pfitznera pt. „Janusz 
Groszkowski 1898-1984. Wybitny uczony. Pio-
nier Radioelektroniki”. W kuluarach uczniowie 
Technikum Łączności długo rozmawiali o swo-
im patronie – najwybitniejszym polskim elek-
tryku XX wieku, prezesie SEP w 20-leciu mię-
dzywojennym, naukowcu, który brał udział 
w badaniach pocisku V-2. 

 
Fot. 12. Pamiątki po prof. Januszu Groszkowskim w Technikum Łączności

fot. Ewa Materska 
15 maja br. w pięknej Sali Senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego odbyła się Międzyuczelniana 
Konferencja Naukowa Studenckich Kół Na-
ukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Poli-
techniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii 
Technicznej – pod honorowym patronatem JM 
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ka-
tarzyny Chałasińskiej-Macukow. Wśród uczest-
ników znaleźli się: prorektor UW prof. Stani-
sław Głąb, gen. brygady rektor-komendant 
Wojskowej Akademii Technicznej dr hab. 
Zygmunt Mierczyk, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk.  

 
Fot. 13. Od lewej prezes SEP Jerzy Barglik (przemawia), Stanisław 
Głąb, Zygmunt Mierczyk, Jolanta Arendarska.    fot. Stanisław Szałapak 
Konferencję otworzyła sekretarz generalna SEP 
Jolanta Arendarska, a prowadził ją przedstawi-
ciel firmy ISOC Polska Piotr Waglowski.  

 
Fot. 14. Uczestnicy konferencji studenckiej             fot. Stanisław Szałapak 
Studenci – umysły ścisłe i humanistyczne – wy-
głaszali referaty. Pomysłodawcą konferencji 
i jednym z jej najaktywniejszych organizatorów 
był student prawa Jakub Kubalski, przewodni-
czący Międzywydziałowego Koła Naukowego 
Społeczeństwa Informacyjnego. Wygłosił on je-
den z najbardziej interesujących referatów „Do-
zwolony użytek prywatny w ujęciu historycz-
nym oraz społeczeństwa informacyjnego”. Po-
ziomem merytorycznym oraz edytorskim wy-
różniały się referaty przygotowane przez 
studentów Wojskowej Akademii Technicznej. 
Wiele nowatorskim myśli wniosły referaty stu-
dentów Politechniki Warszawskiej. W konfe-
rencji wziął też udział prof. Zbigniew 
Kierzkowski z Wyższej Szkoły Informatyki 
w Łodzi – filia Politechniki Poznańskiej, który 
przyjechał do Warszawy ze studentami z Po-
znania, Włocławka, Łodzi, Polkowic i Olsztyna 
wraz z ich opiekunami – z Międzyuczelnianych 
Kół Studenckich Sieć Laboratoriów Wirtualna 
Organizacja Działań. 

 
Fot. 15. Po prawej: patron honorowy konferencji naukowej Jej Magnifi-
cencja rektor UW Katarzyna Chałasińskiej-Macukow, sekretarz gene-
ralna SEP i prezes SEP na sesji posterowej         fot. Stanisław Szałapak 
Referaty zostały wzbogacone przez sesję poste-
rową – w holu pałacu Kazimierzowskiego: stu-
denci objaśniali treść posterów i odpowiadali na 
pytania. Dzięki Sieci Laboratoriów Wirtualnej 
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Organizacji Działań konferencja była transmi-
towana do Łodzi-Włocławka, Polkowic, Olsz-
tyna i Poznania. 
Bardzo prestiżowym wydarzeniem okazała się IX 
Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze 
do społeczeństwa informacyjnego – człowiek wo-
bec wyzwań powstającego społeczeństwa infor-
macyjnego” – pod honorowym patronatem mar-
szałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Odby-
ła się ona 16 maja br. w wypełnionej do ostatnie-
go miejsca Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

 
Fot. 16. Otwarcie konferencji, Od lewej: zastępca szefa Kancelarii Sejmu 
Dariusz Młotkowski, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, prezes SEP 
Jerzy Barglik, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska, 
podsekretarz stanu w MSWiA Witold Drożdż, generalny inspektor ochrony 
danych osobowych Michał Serzycki, przewodniczący Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji Witold Kołodziejski                          fot. Stanisław Szałapak 
Po powitaniu uczestników przez prezesa SEP 
rozpoczęła się część oficjalna.  

 
Fot. 17. Sala obrad,                                             fot. Stanisław Szałapak 

List od marszałka Sejmu RP Bronisława 
Komorowskiego odczytał zastępca szefa 
Kancelarii Sejmu Dariusz Młotkowski. 
Następnie wystąpił minister Infrastruktury 
Cezary Grabarczyk, który dokonał także aktu 
wręczenia statuetek. Na wniosek prezesa SEP 
Minister przyznał w tym roku cztery statuetki. 
Zostały one wręczone: Przeglądowi 

Przeglądowi Telekomunikacyjnemu (najstar-
szemu naukowo-technicznemu miesięcznikowi 
telekomunikacyjnemu w Polsce), Politechnice 
Warszawskiej, Andrzejowi Wilkowi (inicjato-
rowi i współorganizatorowi corocznych obcho-
dów ŚDTiSI) i firmie Corning Cable Systems 
Polska Sp. z o.o ze Strykowa wyróżnionej dy-
plomem Prezesa SEP podczas XIX Międzyna-
rodowych Targów Komunikacji Elektronicznej 
INTERTELECOM 2008 w Łodzi. Statuetki 
wręczali: Minister Infrastruktury Cezary Gra-
barczyk, prezes Anna Streżyńska (laureatka 
ubiegłoroczna) oraz prezes SEP Jerzy Barglik.  

Fot. 18. Statuetki Ministra Infrastruktury           fot. Stanisław Szałapak 
Niespodziewanym, niezaplanowanym wyda-

rzeniem było wręczenie przez Ministra Infra-
struktury Statuetki dla Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich za całokształt działań na rzecz 
rozwoju telekomunikacji i społeczeństwa in-
formacyjnego.  

Fot. 19. Minister Infrastruktury, Cezary Grabarczyk wręcza prezesowi 
SEP specjalną statuetkę dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich    

 fot. Stanisław Szałapak

Wręczając statuetkę Minister Infrastruktury 
Cezary Grabarczyk powiedział „Działalność 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich koncentru-
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je się na strategicznych obszarach gospodarki, 
takich jak energetyka i telekomunikacja, które 
decydują o rozwoju kraju. Dzięki Stowarzy-
szeniu zrzeszającemu najbardziej doświad-
czoną i twórczą kadrę inżynierską, wyzwania 
nowoczesnej infrastruktury poddawane są 
otwartej debacie publicznej”. Z kolei wysłu-
chano wystąpień podsekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji Witolda Drożdża oraz Głównego Inspekto-
ra Ochrony Danych Osobowych Michała Se-
rzyckiego Z kolei minister infrastruktury 
w towarzystwie prezesa SEP wręczył Laury 
80-lecia „Przeglądu Telekomunikacyjnego” – 
przyznany pośmiertnie prof. Januszowi 
Groszkowskiemu, laur odebrała prawnuczka 
profesora Marta Sidaway.  

Fot. 20. Prawnuczka (po lewej) prof. J. Groszkowskiego Marta Sidaway 
prezentuje dyplom i Laur Przeglądu Telekomunikacyjnego przyznany
(pośmiertnie) prof. Januszowi Groszkowskiemu  

fot. Ewa Materska 

Pozostałymi laureatami Laurów Przeglądu Te-
lekomunikacyjnego zostali: prof. Stefan Hahn, 
prof. Marian Dąbrowski, inż. Stefan Kamiń-
ski, dr Krystyn Plewko. Cześć oficjalną IX 
konferencji Okrągłego Stołu zakończyło wy-
stąpienie Andrzeja Wilka. W II części konfe-
rencji odbyła się dyskusja panelowa. W bar-
dzo ciekawej dyskusji wzięły udział zarówno 
osoby z dużym dorobkiem i doświadczeniem, 
jak np. prof. Zbigniew Kierkowski, jak i mło-
dzi ludzie między innymi wspomniany już 
wcześniej student Uniwersytetu warszawskie-
go Jacek Kubalski. Debatę prowadził red. An-
drzej Baryła. Relacja z konferencji, wypowie-
dzi prezesa SEP, Sekretarz Generalnej i min. 
Anny Streżyńskiej ukazały się w TVP Info. 

Fot. 21. Głos zabiera prof. Zbigniew Kierzkowski, który do Warszawy 
przyjechał na ŚDTiSI z grupą studentów i ich opiekunami z Poznania, 
Włocławka, Łodzi, Polkowic i Olsztyna              fot. Stanisław Szałapak 
 

O godzinie 1600 w Sali Senatu Politechniki 
Warszawskiej odbyła się uroczysta sesja z oka-
zji jubileuszu 80-lecia czasopisma „Przegląd 
Telekomunikacyjny”. Wzięli w niej udział 
m.in.: prezes SEP prof. Jerzy Barglik, prorektor 
PW prof. Andrzej Jakubiak, przewodniczący 
Sekcji Telekomunikacji PAN prof. Józef Woź-
niak, prof. Stefan Hahn, a honory gospodarzy 
pełnili przewodniczący Rady Programowej 
„Przeglądu Telekomunikacyjnego” prof. Józef 
Modelski oraz redaktor naczelny Bogdan 
Zbierzchowski, który wygłosił referat pt. „80 lat 
Przeglądu Telekomunikacyjnego”. 

 
Fot. 22. Od lewej: redaktor naczelny „Przeglądu Telekomunikacyjnego” dr 
inż. Bogdan Zbierzchowski, prezes SEP prof. Jerzy Barglik, przewodniczący 
Rady Programowej „Przeglądu Telekomunikacyjnego” prof. Józef Modelski, 
przemawia prorektor PW Andrzej Jakubiak, członek Rady Programowej 
„Przeglądu Telekomunikacyjnego prof. Stefan Hahn 

fot. Ewa Materska 
Zebrani wysłuchali ciekawego wykładu o histo-
rii tranzystora wygłoszonego przez prof. An-
drzeja Jakubowskiego, a podczas spotkania to-
warzyskiego wymieniali opinie o czasopiśmie.  
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Fot. 23. prof. Andrzej Jakubowski i prof. Lidia Łukasiak - autorzy refe-
ratu o tranzystorze w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej  

fot. Ewa Materska 
 

Pozostałe informacje w wielkim skrócie 
•  W dniu 6 maja br. odbyło się uroczyste zebranie 

Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP, poświę-
cone obchodom ŚDTiSI 2008. Głównym punk-
tem była prezentacja referatu nt. „Roli i zadań 
ACK Cyfronet AGH jako administratora mocy 
obliczeniowej oraz sieci teleinformatycznej”.  

•  W dniu 7 maja br. prezes SEP Jerzy Barglik spo-
tkał się z dyrektorem Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju prof. Bogusławem Smólskim, 
w spotkaniu uczestniczyła również sekretarz 
generalna SEP Jolanta Arendarska.  

•  W dniu 7 maja br. odbyło się kolejne dwa spo-
tkania w ramach kompania „Bezpieczna elek-
tryczność” – w Warszawie, w przedszkolu 
w dzielnicy Białołęka; udział wzięło 70 dzieci.  

 
Fot. 24. Kampania społeczna „Bbezpieczna Elektryczność”  Spotkanie 
prowadzi sierżant sztabowy Grzegorz Kabylski 

fot. Robert Porowski
W dniach 8-9 maja br. w Nałęczowie odbyła się 
konferencja „Rynek Energii”. Organizatorem 
konferencji był Oddział Lubelski SEP. 

• W dniu 14 maja br. w Warszawskim Domu 
Technika, podczas zebrania Koła Seniorów SEP, 

dr Witold Kruczek wygłosił prelekcję pt. „Zasada 
względności po Einsteinie”. 

• W dniu 15 maja br. w Gdańsku odbyło się uro-
czyste seminarium poświęcone prof. Stanisła-
wowi Szporowi. 

• W dniu 17 maja br. zmarł w Łodzi prof. Michał 
Jabłoński – nestor elektrotechników polskich, 
członek honorowy SEP, doktor honoris causa 
Politechniki Łódzkiej. Pogrzeb odbył się w śro-
dę 21 maja. List prezesa SEP odczytał wicepre-
zes Andrzej Boroń.  

• Tego samego dnia w Tychach odbył się pogrzeb 
prof. Krzysztofa Kurka - Kierownika Katedry 
Elektrotechnologii Politechniki Śląskiej. 

• W dniu 19 maja br. w Warszawie odbyło się 
zebranie Centralnego Kolegium Sekcji Radio-
techniki SEP. 

• W dniu 20 maja br. odbyło się posiedzenie Mię-
dzystowarzyszeniowego Komitetu Elektroniki, 
Informatyki i Telekomunikacji SEP-SIMP. 

• Dużym sukcesem organizacyjnym zakończyła 
się odbyta w dniach 19-21 maja br. w Krakowie 
w Akademii Górniczo-Hutniczej XVI Między-
narodowa Konferencja Unii Zastosowań Elek-
trotechniki. Podczas konferencji podpisano po-
rozumienie o współpracy pomiędzy SEP a fran-
cuskim Consuelem. 

Fot. 25. Jerzy Barglik i Philippe Andre podpisują porozumienie 
o współpracy                                                      fot. Andrzej Boroń 

• Wczoraj w Warszawie odbyła się konferencja 
jądrowa organizowana wspólnie przez SEP 
i PGE. Relacja w kolejnym Infosepiku.  

• Ostatnie trzy tygodnie to bardzo udany okres 
w działalności SEP. Do wielu wydarzeń z tego 
okresu powrócimy w kolejnych wydaniach Info-
sepika i w Spektrum. 


