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1. Nowy dziekan Rady Prezesów SEP 
 

W  dniu 16 września  2015 r., podczas 
obrad 6. Rady Prezesów SEP 

w Ustroniu, wybrany został  na roczną kaden-
cję nowy dziekan - kol. Bogusław Kajetan 
Łącki, rocznik 1955. Kol. Bogusław Łącki ma 
wyższe wykształcenie techniczne 
(Politechnika Warszawska) i  ekonomiczne 
(Uniwersytet Warszawski). Prezes zarządu, 
dyrektor naczelny firmy Automatyka-Pomiary-
Sterowanie SA w Białymstoku. 

Jest członkiem Stowarzyszenia od 1985 r. i pełnił funkcje : 
- wiceprezesa Oddziału Białostockiego (2006-2010), 
- prezesa Oddziału Białostockiego (2010 – do chwili obecnej), 
- członka Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa (2006 – 2010), 
- przewodniczącego Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa (2010 – 
2014), 
- obecnie  p.o. dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa, 
- delegat na WZD w Katowicach (2010) i Szczecinie (2014). 
Posiada Srebrną i Złotą Odznakę Honorową SEP oraz medal 
im. prof. Mieczysława Pożaryskiego.  
Firma APS SA, którą kieruje jest członkiem wspierającym Od-
dział Białostocki SEP od roku 1998. 
 

Krzysztof Woliński, Rzecznik prasowy SEP 
 

2. Oddział Bielsko-Bialski SEP ukończył 55 lat 
 

T egoroczne Targi ENERGETAB dla 
Bielska-Białej to nie tylko spotkania 

z nowościami techniki. W tym czasie bo-
wiem miały miejsce dwa wydarzenia istot-
ne dla elektryków, a mianowicie: 16 wrze-

śnia 2015 r. odbyła się w Ustroniu 6. Rada Prezesów SEP, na 
której wybrano nowego dziekana RP kol. Bogusława Łąckiego 
oraz omawiano ważne tematy interesujące członków SEP, a w 
następnym dniu 17 września 2015 r. odbyły się w Bielskim 
Centrum Kultury uroczystości związane z obchodami 55-lecia 
Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP i nadanie mu imienia :„Inż. 

Karola Franciszka Pollaka Dr. h. c. PW ” . 

Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością: prezes Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak, prezydent Miasta 
Bielska-Białej Jacek Krywult, burmistrz Miasta Żywca Antoni 
Szlagor, członkowie Zarządu Głównego SEP: Aleksandra Kon-
klewska, Krzysztof Woliński, Krzysztof Nowicki, Jan Musiał 
oraz dyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP Małgorzata Gre-
gorczyk, goście zagraniczni z Uniwersytetu Technicznego 
w Ostrawie Vietezslav Stykała i Mieczysław Hudecek oraz pre-
zes Oddziału SEP w Czeskim Cieszynie Tadeusz Toman.  
Wszystkim zgromadzonym w BCK-u uczestnikom zaprezento-
wano film przedstawiający rozwój Bielska-Białej w okresie od 
powstania pierwszej elektrowni zawodowej na ziemiach pol-

1 

skich zaboru austriackiego w Bielsku 13 września 1893 r., aż 
do dnia dzisiejszego. Bogatą historię trójnarodowego (Polacy, 
Niemcy, Żydzi) miasta Bielska - Białej w burzliwych dziejach 
Polski przedstawił Piotr Kenig.  

Po wygłoszeniu uroczystej laudacji o K. F. Pollaku przez preze-
sa SEP Piotra Szymczaka, Oddziałowi Bielsko-Bialskiemu SEP 
uroczyście nadano imię Karola Franciszka Pollaka i wręczono 
dyplom z wizerunkiem patrona. 

Po raz pierwszy wręczone zostały, odlane z mosiądzu i przygo-
towane na tę uroczystość, medale im. K. F. Pollaka, którymi 

Fot. 1 - uroczyste nadanie Oddziałowi Bielsko-Bialskiemu SEP imienia Karo-
la Franciszka Pollaka   

Fot. 2 - prezes SEP i wyróżnieni Szafirową Odznaką Honorową  
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uhonorowano siedem osób. W dalszej części uroczystości ude-
korowano odznaczeniami i medalami sepowskimi oraz notow-
skimi zasłużonych członków SEP: Szafirową Odznaką Honoro-
wą SEP wyróżniono 4 osoby, Złotą Odznaką Honorową SEP 
odznaczono 10 osób, a Srebrną  - 22 osoby, 1 osoba otrzyma-
ła Złotą Odznakę Honorową NOT. Wręczono również medale: 
im. prof. S. Fryzego, im. prof. M. Pożaryskiego, im. K. Szpotań-
skiego i im. prof. J. Obrąbalskiego. Dyplom Zasłużonego Se-
niora SEP otrzymała 1 osoba. 
Goście jubileuszu wygłosili przemówienia okolicznościowe 
przekazując w nich życzenia pomyślności w dalszej działalno-
ści Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP.  

Część oficjalną zakończył występ zespołu Vołosi. Bankiet 
z lampką szampana zakończył obchody 55-lecia Oddziału. 

Krzysztof Sitkiewicz, prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP 
 

3. W Oddziałach SEP 
 
W Oddziale Zagłębia Węglowego SEP 
 
Rajd Kół Terenowych 

 

T radycyjnie, jak co roku, w dniach  
26-27 września 2015 r. odbył się XVI 

Rajd Kół Terenowych OZW SEP. Mimo 
niesprzyjającej pogody uczestnicy, w liczbie 
21, odbyli długi spacer podziwiając pierw-

sze jesienne barwy przyrody oraz czerpiąc z niej energię do 
pracy. Podczas spotkania omówiono działalność Kół w bieżą-
cym roku i plany na przyszłość. Oczywiście nie obyło się bez 
grillowania i „spotkania” z piosenką rajdową. 

Seminarium szkoleniowe 
 

29  września odbyło się pierwsze po wakacjach semina-
rium szkoleniowe organizowane razem ze Śląską 

Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wykład pt. „Instalacje 
elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funk-
cjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy plano-
wania i projektowania” wygłosił mgr inż. Julian Wiatr 
(„elektro.info”, Warszawa). W seminarium  wzięło udział 46 
osób. 

  
VII Krajowy Konkurs Energetyczny 
 

30  września 2015 r. wiceprezes OZW SEP kol. Teresa 
Skowrońska wzięła udział  w konferencji podsumo-

wującej VII Krajowy Konkurs Energetyczny im. prof. Jacka Mal-
ko pod hasłem „Wszystko zależy od energii”. Celem konkursu 
jest szerzenie świadomości energetycznej i ekologicznej wśród 
młodzieży szkół średnich. Konferencja odbyła się w Akademic-
kim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – III LO im. Stefa-
na Batorego w Chorzowie. 
 
W Zameczku Prezydenckim w Wiśle 
 

W  dniach 2 – 4 października 2015 r. w Zameczku Pre-
zydenckim w Wiśle odbyło się tradycyjne wyjazdowe 

spotkanie Prezydium Zarządu OZW SEP i pracowników. Omó-
wiono szczegółowy plan pracy do końca bieżącego roku, doty-
czący m.in. działalności szkoleniowej i rzeczoznawczej, organi-
zacji wyjazdowych spotkań Klubu Seniora i Komisji Kwalifika-
cyjnych, przygotowań do Katowickich Dni Elektryki, przeprowa-
dzenia konkursu stypendialnego. Przewodnik oprowadził nas 
po Zameczku Prezydenckim, w którym pierwszym goszczącym 
tu prezydentem był Ignacy Mościcki – Członek Honorowy SEP.  

Barbara Adamczewska, Biuro OZW SEP 

Międzyszkolny Turniej Szkół Elektrycznych o Puchar  
Prezesa Oddziału Gdańskiego SEP 

 

29  września 2015 r. w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Kartuzach odbyła się IX Edycja 

Międzyszkolnego Turnieju Szkół Elektrycznych o Pu-

Fot. 3 - życzenia i gratulacje od prezesów oddziałów SEP odbiera Krzysztof 
Sitkiewicz  

Fot. 4 - jedna z  grup uczestników rajdu  

Fot. 5 - wykład prowadzi  Julian Wiatr  

Fot. 6 - biurko w gabinecie  prezydenta Ignacego Mościckiego  
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char Prezesa Oddziału Gdańskiego SEP dla uczniów ponad-
gimnazjalnych szkół elektrycznych i elektronicznych z woje-
wództwa pomorskiego. Na rozpoczęcie turnieju uczniowie przy-
gotowali skecz „Fachowcy na budowie”. Następnie odbył się 
turniej, składający się z dwóch części. W części teoretycznej 
zawodnicy rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte z zakresu 
elektrotechniki. Podczas części sprawnościowo-praktycznej 
montowali układ instalacji elektrycznej, wykonywali przedłużacz 
trójfazowy, udzielali pierwszej pomocy osobie porażonej prą-
dem elektrycznym na budowie oraz rywalizowali w konkurencji 
„podciąganie się na drążku”. W Turnieju oprócz gospodarza - 
Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach wystartowały jeszcze 
cztery trzyosobowe zespoły reprezentujące: Zespół Szkół 
Energetycznych w Gdańsku, Zespół Szkół Chłodniczych i Elek-
tronicznych w Gdyni, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Wejherowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Słupsku.  

Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:  
1 miejsce - drużyna Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach 
2 miejsce - drużyna Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku 
3 miejsce - drużyna Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicz-
nych w Gdyni 
4 miejsce - drużyna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Wejherowie  
5 miejsce - drużyna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Słupsku 

 Mirosław Iwanina, Oddział Gdański SEP 
                                               foto Marek Rusin, Oddział Gdański SEP  

 
Międzynarodowy Dzień Elektryki w Oddziale Rzeszowskim 
SEP 

Fot 7 i 8 - uczestnicy Turnieju 

W  dniu 1 października 2015 r. Oddział Rze-
szowski SEP zorganizował obchody 

MDE 2015, w tym roku przełożone z czerwca na 
okres jesienny. Obchody rozpoczęły się od zwie-
dzenia zakładu Hispano - Suiza Polska w Sędzi-

szowie Małopolskim. Zakład ten, należący do Doliny Lotniczej, 
specjalizuje się w produkcji przekładni lotniczych i ich kompo-
nentów oraz modułów do silników,  stosowanych m.in. w samo-
lotach Airbus A 320 i Boening 737. Liczną grupę sepowców (60 
osób), bardzo zainteresowanych precyzyjną produkcją, opro-
wadzało po zakładzie czterech przewodników. 

W drugiej części spotkania, w ośrodku wypoczynko-
wym  Cyziówka odbyła się uroczystość  poświęcona pamięci 
prof. Alfonsa Hoffmanna oraz prezentacja obiektu ARŁAMÓW 
S.A. wraz z elektrownią, gdzie powstało nowe koło Oddziału 
Rzeszowskiego SEP. Bardzo miłym akcentem tego spotkania 
były obchodzone uroczyście jubileusze 85 lat życia Kolegów 
Adama Zajdla i Józefa Kuźniara. Obaj dostojni i bardzo zasłu-
żeni działacze SEP otrzymali listy gratulacyjne od prezesa SEP 
Piotra Szymczaka. 

tekst i foto Bolesław Pałac, Oddział Rzeszowski SEP 

 
Zebranie Zarządu Oddziału Białostockiego SEP 

 

N a swym kolejnym posiedzeniu, w dniu 5 paź-
dziernika 2015 r., zebrał się Zarząd Oddziału 

Białostockiego SEP. Członkowie Zarządu złożyli gra-
tulacje prezesowi Bogusławowi Łąckiemu z oka-
zji wyboru na dziekana Rady Prezesów SEP. Pro-

gram posiedzenia Zarządu obejmował między innymi: uroczy-
ste wręczenie tytułu rzeczoznawcy SEP, omówienie stanu 

Fot. 9 - przed zakładem Hispano-Suiza Polska 

Fot. 10 - dostojni Jubilaci, od lewej: kol. Adam Zajdel, kol. Józef Kuźniar  
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przygotowań do oddziałowego jesiennego spotkania integracyj-
nego w Supraślu, informację o udziale członków SEP 
w popremierowym spektaklu operowym "Carmen" w Operze 
i Filharmonii Podlaskiej, informację Komisji Pomocy Koleżeń-
skiej oraz Odznaczeń i Wyróżnień nt. decyzji Komisji Central-
nej odnośnie wniosków o nadanie wyróżnień stowarzyszenio-
wych członkom Oddziału Białostockiego SEP, informację na 
temat liczebności i składu reprezentacji Oddziału na XVII OD-
ME w Gliwicach, omówienie zagadnień organizacyjnych imprez 
w roku 2016, a w  tym planowanego spotkania Rady Prezesów 
i obchodów 70-lecia Oddziału. Na zakończenie posiedzenia 
prezes Oddziału kol. Bogusław Łącki przedstawił Zarządowi 
relację z ostatniego posiedzenia Rady Prezesów w Bielsku-
Białej. 

 Paweł Mytnik, Oddział Białostocki SEP 
 

 
W Oddziale Krakowskim SEP 
 
Wycieczka techniczna  

 

W  dniu 7 października 2015 r. zorganizowana 
została dla członków Oddziału Krakowskie-

go SEP wycieczka techniczna do Zakładów Telefoni-
ka Kable w Myślenicach. Zwiedzono wydział produk-
cyjny kabli światłowodowych (np. ZW-NOTKtsd, W-

NOTKSd). Z dużym zainteresowaniem zapoznano się z proce-
sem produkcji - barwione są same 
włókna  szklane i wykonywane 
wszystkie operacje, aż do produk-
tu finalnego. Produkuje się tu rów-
nież kable telefoniczne ty-
pu  XzTKMXpw i informatyczne 

UTP, FTP na nowoczesnych maszynach firm NEXTRON i NO-
KIA. 

Maria Zastawny, Oddział Krakowski SEP 
 
Audyt  
 

W  dniu 9 października br. w siedzibie Oddziału Krakow-
skiego SEP odbył się audyt nadzoru systemu zarzą-

dzania jakością ISO przeprowadzony przez wiceprezes Pol-
skiego Centrum Badań i Certyfikacji panią Annę Wyrobę. 
Audytor wysoko oceniła różnorodność form działalności od-
działowej i aktualizowanie na bieżąco procedury funkcjonującej 
w Oddziale od 2007 r. 

Jan Strzałka, Oddział Krakowski SEP 

 
KALENDARIUM 
 
28 września  
1878 – w Krakowie pokazano publicznie obraz Jana Matejki 

Fot. 11 - audyt w Oddziale Krakowskim 

Bitwa pod Grunwaldem. 

1895 – zmarł Louis Pasteur, francuski chemik, mikrobiolog, 
opracował szczepionki między innymi przeciwko wściekliźnie, 
wąglikowi i cholerze (ur. 1822). 
1928 – szkocki bakteriolog i lekarz Alexander Fleming odkrył 
pierwszy antybiotyk – penicylinę. 
1939 – kapitulacja Warszawy w kampanii wrześniowej. 

 
29 września - Dzień Kuriera i Przewoźnika 
1901 – urodził się Enrico Fermi, włoski fizyk, laureat Nagrody 
Nobla (zm. 1954). 
1903 – W Prusach, jako pierwszym kraju na świecie, wprowa-
dzono obowiązek posiadania prawa jazdy. 

1929 – po raz pierwszy w Polsce wyświetlono film dźwiękowy. 
1989 – w wypadku samochodowym pod Raciborzem zginęli 
autorzy programu telewizyjnego Sonda Zdzisław Kamiński 
i Andrzej Kurek oraz kierowca i pilot rajdowy Andrzej Gieysztor. 
 
30 września - Międzynarodowy Dzień Tłumacza  
1882 – na rzece Fox w Appleton w stanie Wisconsin w Stanach 
Zjednoczonych uruchomiono pierwszą na świecie hydroelek-
trownię. 
1901 – Brytyjczyk Hubert Cecil Booth opatentował odkurzacz. 
 
1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 
1875 – w Warszawie otwarto Szkołę Techniczną Drogi Żelaz-
nej Warszawsko-Wiedeńskiej. 
1916 – w Niemczech przeprowadzono pierwszą w historii zmia-
nę czasu letniego na czas zimowy. 
1951 – inauguracja pierwszego roku akademickiego w Wojsko-
wej Akademii Technicznej w Warszawie. 
1982 – wszedł do sprzedaży pierwszy odtwarzacz płyt kompak-
towych Sony CDP-101.  
 
2 października - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 
1944 – 63. dzień Powstania Warszawskiego- w nocy z 2 na 3 
października podpisano honorowy akt o kapitulacji powstania. 
 
3 października 
1906 – SOS zostało przyjęte jako międzynarodowy sygnał ra-
tunkowy. 
1996 – Wisława Szymborska została ogłoszona laureatką Na-
grody Nobla w dziedzinie literatury. 
 
4 października - Światowy Dzień Zwierząt           
1927 – John Borglum rozpoczął wraz z 400 współpracownika-
mi wykuwanie głów 4 byłych prezydentów na Mount Rushmore 
w amerykańskim stanie Dakota Południowa. 
1965 – urodził się Jewgienij Kaspierski, rosyjski ekspert w dzie-
dzinie bezpieczeństwa informatycznego, przedsiębiorca. 
 
Jewgienij Kaspierski 

Jewgienij Walentinowicz Kaspierski; 
również w angielskiej formie Eugene 
Kaspersky (ur. 4 października 1965 w 
Noworosyjsku) – ekspert w dziedzinie 
bezpieczeństwa informatycznego. 
Zainteresował się matematyką już 
jako nastolatek. Będąc jeszcze w 
szkole uczęszczał na ponadprogra-
mowe zajęcia z zaawansowanej ma-
tematyki i fizyki na specjalnym kursie 
zorganizowanym przez Moskiewski 
Instytut Fizyki i Technologii. Następ-
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Jewgienij Kaspierski kierował badaniami antywirusowymi. 
W 2007 roku został dyrektorem generalnym Kaspersky Lab. 
W 2012 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa 
w dziedzinie nauki przez Uniwersytet w Plymouth. W tym sa-
mym roku znalazł się na liście 25 największych innowatorów 
roku według CRN. Kaspierski jest członkiem Międzynarodowej 
Komisji Doradczej Wielostronnego Partnerstwa Na Rzecz Wal-
ki z Cyberzagrożeniami.   

opracował: Jerzy Szczurowski, SEP COSiW 
źródło: pl.wikipedia.org 
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nie, po wygraniu konkursu matematycznego znalazł się w gro-
nie osób przyjętych do specjalnej szkoły technicznej – Specjal-
nego Centrum Edukacyjno-Naukowego Kołmogorowa Uniwer-
sytetu Moskiewskiego, gdzie kontynuował studia w zakresie 
fizyki i zaawansowanej matematyki. Obecnie stoi na czele glo-
balnej firmy z branży bezpieczeństwa IT, Kaspersky Lab. Firmę 
założył wraz z grupą współpracowników w 1997 roku, jako 
owoc prac nad rozwojem technologii antywirusowych, które 
prowadził w latach 80. ubiegłego wieku.  Kaspersky Lab działa  
w niemal 200 krajach i posiada ponad 30 biur regionalnych 
i krajowych na całym świecie. Od założenia firmy do 2007 roku  
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